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MUSTRA
A múlt, a jelen és jövő kéréseivel egyaránt foglalkozik folyóiratunk 2016. évi első 
száma.

A múlttal foglalkozik Székelyné Kőrösi Ilona, aki írásában A piarista iskolák 
Kecskeméten címen a hazai oktatásügyben kiemelkedő érdemeket szerzett piarista 
iskolák, közülük is a nagy jelentőségű kecskeméti gimnázium történetét mutatja be. 

Neveléstörténeti forrásaink között kiemelkedő szerepet töltenek be az iskolai 
értesítők. Ezért különösen fontos Gráberné Bősze Klára írása: Az iskolai érdemsorok 
és évkönyvek a XVIII. század közepétől a XIX. század közepéig – jelentőségük 
számbavételükkel. Az értékes tanulmány a címtől eltérően utal a napjaikban megje-
lenő, az egykori értesítőkhöz hasonló, de azoktól jelentősen eltérő kiadványokra. 
Sajnos e vegyes tartalmú kiadványok messze nem követik a tanulmányban is 
bemutatott, évszázados színvonalat. Forrásértékük sokszor csekély.

Negyedik, befejező részét közöljük Adamikné Jászó Anna Jókaival foglalkozó 
tanulmányának. Reméljük, hogy a folyóiratunkban megjelent tanulmánya is 
hozzájárult a közelmúltban megjelent Jókai és a retorika című könyve megírásához.

Korábbi kezdeményezésünket folytatva örömmel közöltük Fiziker Róbert: Az 
osztrák történelemkönyvek képe Magyarországról című tanulmányát. Sajnos, írása is 
bizonyítja, hogy ez a kép nemcsak homályos, hanem eseteként pontatlan is. Nem-
csak „szomszédságunk”, hanem közös múltunk is több figyelmet érdemelne. Ha egy 
tankönyvből azt tanulják az osztrák gyerekek, hogy nekünk addig volt jó, amíg 
Ausztriához tartoztunk, ez több, mint pontatlanság. Az „érzékenység” nem törté-
nelmi kategória, mégis megemlítjük, hogy Benedek Elek tankönyvét az „érzékeny” 
Ferenc József nem fogadta el, mivel sértettük Ausztria érdekeit. Benedek viszont egy 
vesszőt nem volt hajlandó változtatni a kéziraton.

Ugyancsak történelmi tárgyú Katona András tanulmánya Az első világháború és 
következményei a pártállami időszak tankönyveiben III. (1956-tól az 1980-as évekig.) 
Az írás mintája lehet a tudományos igényű tankönyvelemzéseknek.

A könyvtárak ügyet két írás is érinti. Hiánypótló, éppen ezért nagy örömmel 
közöljük Pogányné Rózsa Gabriella: A könyvtár szakos képzés megszervezése a hazai 
felsőoktatásban című írását. Az írás a viszonylag fiatal könyvártudomány felső 
szintű oktatásáról, problémákkal teli történetéről hitelesen számol be.

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság címen számol be Senkei-Kiss Zoltán a 
második alkalommal megrendezett konferenciáról.

A szerkesztőség mindig örül, ha olyan cikket közölhet, mely a jövővel foglalkozik. 
Ez hasznos, még akkor is, ha távolabb áll a jelen problémáitól. Hock Ferenc írása a 
következő évtizedek problémáját vetíti előre. Írásának címe: A bioakusztika mint az 
interdiszciplináris gondolkodás fejlesztésének egy lehetséges eszköze a közoktatásban.

Jáki László





KÖNYVTÁR 9

A KÖNYVTÁR SZAKOS KÉPZÉS 
MEGSZERVEZÉSE A HAZAI 
FELSŐOKTATÁSBAN

POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A mai Eötvös Loránd Tudományegyetemen az 1948/1949-es tanévben indult meg az 
egyetemi szintű könyvtár szakos képzés, eleinte még nem is stabil, állandó főállású 
oktatói gárdával rendelkező tanszéki keretben. Az egyetem leginkább a tudományos, 
egyetemi és a nagykönyvtárak számára képzett könyvtárosokat, a szocialista kultúr-
politika által létrehozott üzemi, szakszervezeti, falusi, városi és a 1952. május 14-én 
ratifikált 2042-13/1952. sz. minisztertanácsi határozat által megszervezett megyei 
könyvtárak munkatársai számára az 1951 és 1955 között működő budapesti (Apáczai) 
Pedagógiai Főiskolán jött létre tanszék.

A könyvtár szakos képzésnek a felsőoktatásba való bevezetése a konkrét szervezési, 
strukturális és módszertani kérdéseken túl a szakpárok meghatározásában, a külön-
féle képzési szintek feladatának kijelölésében, egyáltalán a képzés létjogosultságát 
érintően heves szaktudományi vita tárgyául szolgált.

GABRILELLA RÓZSA POGÁNY: FOUNDING OF INSTITUTES 
FOR LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE IN THE 
HUNGARIAN HIGHER EDUCATION 

The training of librarians on the Eötvös Loránd University (Budapest) began with the 
academic year 1948/1949, but at first it was not even a stable professorship with a 
permanent, full-time teaching staff. Mostly for national, scientific and university 
libraries were librarians trained here. After World War II a lot of new trade union 
libraries, libraries in factories, village and city libraries were established in order to 
communicate and promote the socialist ideology. Soon became it obvious, that with 
the increase in the number of libraries, more skilled librarians are needed. So in 1951 a 
new, more practical type of training started at the Teacher Training College of 

1 Pogányné Rózsa Gabriella PhD, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi 
Igazgatóság Védelem-egészségügyi Laboratóriumi Intézet Tudományos Könyvtára, Budapest
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Budapest (later named after Apáczai Csere János) by the decision 2042-13/1952 of the 
Hungarian Cabinet. 

The establishing of the departments for library and information science in the 
Hungarian higher education caused a lot of debates about organizational, structural 
and methodical questions, e.g., which disciplines could be studied in addition to 
library science, the designation of tasks and requirements of the different training 
levels and the necessity of the departments at all.

„Ez az [egyetemi végzettségű könyvtárosok iránt mutatkozó] igény valóság: jelenleg 
főfoglalkozású könyvtárosi beosztásban több, mint 1500 ember dolgozik Magyaror-
szágon” – olvasható egy 1954-ben a könyvtárosképzés kérdéseinek tisztázására 
megtartott értekezlet jegyzőkönyvében2 – „kezükbe van letéve a felnőtt lakosság 
műveltségének gondozása, irodalmi és tudományos nevelésének jó része. E feladato-
kat, az ezekre való készülést nem lehet ’spontán’ módon elsajátítani, erre az egyete-
men tudományos módszerességgel kell felkészíteni az ifjúságot.” A könyvtár mint a 
társadalmon belüli különféle célú, rendeltetésű, tartalmú kommunikációs folyama-
tokban fontos ágens, illetve a könyvtáros, az információ közvetítője (összegyűjtője, 
feldolgozója, megőrzője) a mindenkori jelen társadalmi paradigmájában működik, 
de – éppúgy a könyvtárosnak, mint a terület szabályozójának, vagy akár a 
könyvtárosképzésnek – tisztában kell lennie azzal, hogy „stratégiai” ágazatban 
tevékenykedik, a jövőt alakítja. 

Más most a paradigma, mint az 1945 és 1956 közötti időszakban, a Rákosi-kor-
szakban, témaspecifikusabban szólva a felsőoktatási szintű könyvtárosképzés 
megteremtésének idején. De a ma számára sem lehet közömbös az akkori történések 
sora; az akkori események és a vonatkozó szakmai vagy ideológiai nézetek nagy 
része ma még terra incognita. Jelen dolgozat az említett korszak magyarországi 
könyvtárügyét feldolgozó, a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban Dr. Sonnevend Péter, 
az ötletgazda írásában meghirdetett projekt3 része, egy nagy kutatás egyik ága, a 
teljes kép mozaikdarabjai az eddig feltárt adalékokból.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁROSKÉPZÉS ELŐZMÉNYEI

Az egyetemi rangú könyvtárosképzés gyökerei nemzetközi viszonylatban a XIX. 
század utolsó évtizedeiig nyúlnak vissza. Melvil Dewey, a Columbia Egyetem 
könyvtártan professzora 1883 és 1888 között, Karl Dziatzko pedig Göttingenben 

2 Haraszthy Gyula levele az Oktatásügyi Minisztérium Tudományegyetemi Főosztálya részére a 
könyvtárosképzés jövő helyzetének alakulásáról. Bp., 1954. november 18. MNL OL XIX-I-3-d. 
Könyvtárosképzés, 1954.

3 Sonnevend Péter (2014): Terv és remény. A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban 
(1945–1956). Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 7. sz. 7-14. p.
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szervezett könyvtári segédtudományi tanszéket 1886-ban. A hazai felsőoktatásban 
Gyalui Farkas volt diszciplínánk első egyetemi magántanára, neki köszönhetően 
indultak először könyvtári kurzusok a kolozsvári Ferenc József Tudományegyete-
men 1902-ben; 1918-ig, az egyetem román kézbe kerüléséig több mint 1000 hallga-
tója volt az előadásoknak.4 A korszak egyedüli szakfolyóirata így méltatta Gyalui 
kinevezését: „Különös jelentőséget ad egyébként ez eseménynek az a körülmény, 
hogy a bibliografia először foglal helyet általa magyar főiskolán a tudományos 
kollégiumok sorában.”5 A budapesti egyetemen könyvtártudományból (könyvtár-
tanból) elsőként Gulyás Pál kapott magántanári címet 1914-ben,6 Pécsett Fitz József 
1932-ben, Máté Károly 1936-ban,7 Nyireő István pedig 1934-ben a debreceni 
universitason lett a könyvtártudomány magántanára. A II. világháború után 
példaértékű kezdeményezésként hivatkozott a szakirodalom a Tanácsköztársaság 
tervére, hogy a könyvtárosképzés műhelyét/műhelyeit „az egyetemi oktatás egy 
tagozata gyanánt” kell létrehozni.8

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ekkor már formálisan megszervezett 
tanszékeken valódi szakos oktatás folyt volna, még akkor sem, ha a Magyar Könyv-
szemle hasábjain Esztegár László már 1898-ban felvetette, hogy a bibliográfiát (értsd: 
a könyvtártudományt) az egyetemi diszciplínák közé kellene emelni; tanulmányá-
ban ismertette a külföldi példákat, illetve vázolta az itthon járható utat az egyetemi 
szak megszervezésére.9 A magyar könyvtárosoknak még fél évszázadot kellett 
várniuk az egyetemi könyvtár szak megindítására a mai ELTE-n az 1948/1949-es 
tanévben. Addig csupán iskolarendszeren kívüli képzések álltak rendelkezésre a 
könyvtáros (és levéltáros) hivatás elsajátítására. 

A II. világháború után más paradigmában vetődött fel ismételten ez a már egyre 
szorongatóbb kérdés. A könyvtárosképzésben korábban már jelentős elméleti és 
gyakorlati oktatói feladatokat ellátó Fitz Józsefet a Magyar Nemzeti Múzeum igazoló 
bizottsága 1945. május 7-én „a közszolgálatban való meghagyás[a] mellett a főigaz-
gató állásra alkalmatlannak minősítette,” ezért levélben más beosztáshoz folyamo-
dott gróf Teleki Géza vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Kérelmében egyrészt 
áttekinti a területen bekövetkezett nemzetközi és hazai fejleményeket, másrészt 
pedig – saját ebbéli tapasztalataira, egyetemi magán-, később pedig rendkívüli 

4 Gyalui Farkas munkásságával és a kolozsvári egyetemen indított kurzusaival kapcsolatban részlete-
sebben vö: Pogányné Rózsa Gabriella (2004): Habent fata sua libelli et bibliothecarii. Gyalui Farkas 
életútja és könyvtártani munkássága. Könyvtári Figyelő. 4. sz. 763-793. p.

5 A Könyvtári tudományok a kolozsvári M. Kir. Ferencz-József Tudomány-Egyetemen. Magyar Könyv-
szemle. 1901. 417. p.

6 A könyvtártudomány a budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen. Magyar Könyvszemle. 1914. 
286. p.

7 Kovács Máté (1970): Az egyetemi könyvtárosképzés fejlődése. Könyvtártudományi tanulmányok. 1969. 
Bp. NPI, 25. p.

8 Hivatkozza: A Tanácsköztársaság könyvtárügye. 1919, 1. 7. p.
9 Esztegár László (1898): A bibliografiai szakismeretek megszerzése. 1-2. Magyar Könyvszemle. 1898. 

212-225., 357-371. p.
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tanári tevékenységére hivatkozva – kéri, hogy a budapesti Királyi Magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetemen megszervezendő könyvtártudományi tanszék oktatója 
lehessen, illetve hogy a minisztérium rendelje el, „hogy a jövőben alkalmazandó 
könyvtárosjelölteknek ilyen [könyvtártani és könyvtörténeti] előadások anyagából 
kolloquálniok kell”-jen.10 A Széchényi Könyvtár (volt) főigazgatójának kérése sem 
saját sorsa, sem pedig a könyvtárosképzés tekintetében nem nyert meghallgatást, 
Fitz Józsefet nyugdíjazták, és a Magyar Könyvszemle 1947-es, csupán kefelevonatban 
ránk maradt évfolyamának nyitó tanulmányában Varjas Béla újra kénytelen volt a 
megoldást sürgetni.11 A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1946 
végén megtartott közgyűlésén12 újra akarták indítani a szervezet működését – nem 
utolsósorban a szakképzés ügyének rendezésére.

Varjas Béla Könyvtárosképzés című tanulmányában a szerző a múltra visszate-
kintve önkritikát is gyakorol: a II. világháború előtt a szakképzés leginkább csak a 
tudományos könyvtárak káderszükségleteivel számolt; „ez is érthető, ha számot 
vetünk azzal, hogy igazán nagy, számottevő hivatásos könyvtárosgárdája csak 
egyetlen közművelődési könyvtárunknak, a Székesfővárosi könyvtárnak volt, amely 
viszont házi tanfolyamokon nevelte ki fiatalabb könyvtáros-nemzedékét. A többi, 
aránylag csekély számú s főként vidéki közművelődési könyvtár egyenként alig 
két-három tagot számláló tisztviselői kara, nemcsak a tudományos könyvtárak 
tisztviselőinek túlsúlya, hanem szétszórtsága miatt sem képezett olyan jelentős 
réteget, amely a könyvtárosképzés terén erősebben éreztette volna hatását. Ezek után 
alig lephet meg már valakit annak a megállapítása, hogy a nép- és rokontípusú 
könyvtárak kezelőinek képzése még mostohább sorsban részesült s az a semmivel 
egyenlőnek tekinthető.”13 Akkor még a nép-, vagy üzemi könyvtárak munkatársai, a 
népművelési felügyelők, előadók számára szervezett tanfolyamok14  sem léteztek. 

Ő azonban a szakképzés tekintetében nem csupán rövid kurzusokban gondolko-
dott, ennél sokkal nagyra törőbb terveinek adott hangot 1947. június 17-én a Magyar 
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének könyvtári intézőbizottsági ülésén, 
amikor egyetemi tanszék, könyvtártudományi intézet megszervezéséről szólt.15 
Javaslatára még 1947-ben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium szekszárdi 
vándorgyűlésén „konkrétumként fogadták el, hogy a könyvtárosképzés helye az 
egyetemen van.” Azonban akkor még a szak beindítása (Tolnai Gábor egyértelmű 

10 Vö. Fitz József levele gróf Teleki Géza vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Bp., 1945. május 11. OSZK 
Kézirattára, Fond 45/1214.

11 Varjas Béla (1947): Könyvtárosképzés. Magyar Könyvszemle. 1947. 1-13. p.
12 Vö. Varjas Béla (1947): Könyvtárosképzés. Magyar Könyvszemle. 1947. 2. p.
 Bényei Miklós (szerk.) (2011): A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935–2009. Jubileumi 

kiadvány. Bp. MKE, 2011. 15. p.
13 Varjas Béla (1947): Könyvtárosképzés. Magyar Könyvszemle. 1947. 3. p.
14 A könyvtáros tanfolyamokkal kapcsolatban vö. a megjelenés alatt álló tanulmányt: Pogányné Rózsa 

Gabriella (2016): A hazai könyvtáros tanfolyamok vázlatos története a régi századfordulótól a Rákosi-
korszakig. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2016. p.

15 Vö. Gerő Gyula (2009): Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007. 1. kötet. Bp. OSZK, 163. p.
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támogatása ellenére is) a muzeológusok és levéltárosok ellenvetései miatt nem 
történhetett meg.16 A szervezet következő évi egyik rendezvényén Trócsányi György 
a könyvtárpolitika feladatairól szóló előadásában azért nem foglalkozott e kérdéssel, 
mert az UNESCO 1948-as munkatervében nemzetközi könyvtárosképző intézmény 
megszervezése szintén szerepelt.17 Az a gondolat később is felvetődött, hogy a hazai 
könyvtáros-társadalom egy része külföldi tanulmányutakon vegyen részt. A 
szakképzéssel foglalkozó egyik 1955-ös fogalmazvány M. Larsen tervezetére 
hivatkozik, amely a Párizsban megszervezendő nemzetközi könyvtáros iskoláról 
szól, ennek a’ propos-ján az irat javasolja a külhoni képzőintézményekkel való 
kapcsolatok kiépítését, elsősorban természetesen Moszkvával, de „ugyanígy elkép-
zelhető, hogy a párisi École des Chartes főiskolán vagy másutt minél több ország 
könyvtárosai szerezhessenek szaktudást.”18

A KÖNYVTÁROSKÉPZÉS BEINDÍTÁSA  
A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A Magyar Köztársaság kormányának az egyetemi bölcsészettudományi és termé-
szettudományi képzés újjászervezése tárgyában hozott 260/1949. Korm. rendelete 
teremtette meg az egyetemi rangú könyvtárosképzés lehetőségét. A jogforrás 
kimondta, hogy „A hazai tudományegyetemek bölcsészettudományi karán folytatott 
tanulmányok alapján középiskolai tanári, könyvtárosi és muzeológusi képesítést … 
lehet szerezni” ötéves képzésben. Az a kitétel azonban, hogy „könyvtárosi … 
képesítést csak a Pázmány Péter Tudományegyetemen lehet elnyerni,” kizárta annak 
lehetőségét, hogy a vidéki univerzitásokon is tanszék szerveződhessen.19 A képzés 
„feladata a magyar könyvtárak, elsősorban a tudományos könyvtárak szakember-
szükségletének kielégítése.”20

Így a könyvtár szakos képzés csak a budapesti egyetemen indulhatott meg az 
1948/1949-es tanév második félévében. Eleinte „a könyvtárosi szak első két éve 
azonos a két szaktárgyas tanárjelöltével, azonban a jelölt tanári szaktárgyai 
[magyar–történelem vagy magyar–latin] a kötelezően előírt könyvtárosi előadásokat 
is köteles hallgatni… az alapvizsga letétele után a jelölt választhat, vajjon [sic] két 
szaktárgyas tanárjelölt vagy könyvtáros akar-e lenni.”21 Az első hallgatók tehát a 

16 Vö. Jegyzőkönyv a Könyvtártudományi tanszék 1969. máj. 12-i jubileumi üléséről és munkaértekezleté-
ről. p. 2. OSZK Kézirattára, Fond 210/92.

17 Vö. Trócsányi György (1955): A könyvtárpolitika új feladatai. 4. p. ELTE Levéltára, Fond 405/c. 
18 Fogalmazvány a könyvtárosképzésről. Bp. 1955. augusztus 15. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 

1954–1955
19 Vö. Köznevelés. 1949, 3. sz. p. 9-12.
20 Fogalmazvány a könyvtárosképzésről. Keltezés nélkül. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 

1954–1955.
21 A bölcsészeti és természettudományi karok reformja. Bp. VKM, 1949. 41. p.
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harmadéves, más szakon tanuló egyetemi polgárok közül kerültek ki, vagyis „a tanár 
szakos hallgatók a III. évben szakosodtak könyvtár szakra egyik tanári szakjuk [a 
pedagógiai és pszichológiai képzés] elhagyásával”22 és könyvtörténetből különbözeti 
vizsga letételével. Így lett könyvtár szakos diák többek között Debreczeni Kornélia, a 
Magyar írói álnévlexikon szerkesztője, Kókay György híres sajtótörténész, Fülöp 
Géza, az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének egykori vezetője, Fodor András 
legendás KMK-s és költő, Tárkányi Gyula és Bruckner János, akik még hallgatóként 
terjedelmes cikket közöltek a képzésről. (Tárkányi Gyula ígéretesen induló karrierje 
korai halála miatt tört meg, Bruckner János pedig az ELTE Egyetemi Könyvtárából 
külföldre távozott, felkészültségének köszönhetően hazáján kívül is hű maradhatott 
hivatásához.) A lassan kiépülő tanári kart pedig olyan nevek fémjelzik, mint  
Dezsényi Béla, Goriupp Alisz, Haraszthy Gyula, Kéki Béla, Kőhalmi Béla, Léces 
Károly, Mezey László, Varjas Béla..23 Csak később kapcsolódtak be az oktatói 
tevékenységbe Ady Mária, Babiczky Béla, Léces Károly, Lisztes László és Szentmihá-
lyi János.24 Az első tanterv25 a következő, mindenki számára kötelező, illetve az egyes 
szakirányokban választható kurzusok elvégzését írta elő:

Évfolyam Tantárgy Heti óraszám

I. A könyv és története I. 2

II. A könyv és története II. 2

III. A könyvtár szervezete 1

Könyvszerzeményezés 1

Címfelvétel és segédeszközei 4

Bibliográfia, dokumentáció 2

Könyvrégiségek és ritkaságok 2

Nyomdászattörténet 2

IV. Könyvtárépítés és berendezés 2

Könyvtárhasználat és kölcsönzés 2

Szakrendszerek, tárgyi katalógus 4

Kódex, kéziratok, kézirattár 3

Sajtótörténet, hírlap- és folyóiratkezelés 2

22 Kovács Máté (1968): Az egyetemi könyvtárosképzés tantervi kérdései. Bp., 1968. május 3. Ikt. Sz. 4354. 
Hivatkozza: Sebestyén György (2001): Az egyetemi könyvtárosképzés ötven éve. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 
38. p., Vö. Kókay György (2000): Ahogyan az első könyvtáros hallgatók látták. Könyvtári Figyelő. 1. sz. 
25-29. p.

23 Vö. Kókay György (2000): Ahogyan az első könyvtáros hallgatók látták. Könyvtári Figyelő. 2000, 1. sz. 
25-29. p.

24 1954. november 11-én az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi kar Könyvtártudományi Tanszék 
értekezlete a könyvtárosképzés jövő helyzetének alakulásáról. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 
1954–1955

25 Tanterv 1949. OSZK Kézirattára 210/74. ELTE iratok. 1949.
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Évfolyam Tantárgy Heti óraszám

V. Könyvtárigazgatás és könyvtárjog 1

Könyvtárak funkciója 2

Könyvillusztrálás /az induló évfolyamoknál: II. év 1. félév/ 1

Könyvkötés és restaurálás 1

Könyvtár és fototechnika /az induló évfolyamoknál: II. 1. félév/ 1

Szakonként különböző kollégiumok

A., Társadalomtudományi könyvtárosi szakasz

Könyvtártörténeti gyakorlatok 2

Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek meghatározása 2

Kódexminiálás 1

Könyvtártani gyakorlatok 2

Szabadon választható könyvtártani előadások 3

B., Természettudományi könyvtárosi szakasz

Külön kezelt műszaki gyűjtemények 1

A természettudományok és műszaki tudományok története 4

Természettudományi és műszaki dokumentáció 1

Könyvtári gyakorlatok 2

Szabadon választható könyvtártani előadások 2

C., Közművelődési könyvtárosi szakasz

Ifjúsági és ismeretterjesztő irodalom 2

Az olvasóközönség szociológiája és szervezése 2

Könyvtári propaganda 1

Könyvtártani gyakorlatok 2

Szabadon választható könyvtártani előadások 3

Varjas Béla tanszékvezető egyik jelentésében részletesen kifejtette az államvizsga 
menetét: a szakvizsga írásbeli feladata 20 kiadvány katalogizálása és ETO-zása. A 
szóbeli vizsga tételei: a), gyakorlati könyvtártan, a könyvtár szervezése, könyvtár-
épület és berendezés, szerzeményezés, naplózás, címfelvétel szabályai, szakozás, 
tizedes rendszer, szakrendszerek, tárgyi katalógusok, raktározás, könyvtárhasználat, 
kölcsönzés, bibliográfia, dokumentáció; b) könyv- és könyvtártörténet: a könyv 
fogalma, szerkezete, kialakulása, technikai találmányok, az írás története, eszközei, 
a kódex, a nyomtatott könyv, ősnyomtatványok, régi magyar könyvek, a könyv-
nyomtatás története és fejlődése, a könyvkiadás és könyvkereskedelem, hírlap- és 
folyóiratkiadás, a könyvtárak története. 

A képesítővizsga mindegyik szakirány esetében megadott könyvtári gyakorlati és 
könyvtörténeti kérdésről készített házi dolgozatból és zárthelyi írásbeliből áll, a 
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szóbeli rész tételei pedig a gyakorlati könyvtártan egyes kérdései: a könyvtárak 
funkciója, külföldi és hazai fejlődése, könyvtárigazgatás, könyvtárjog, a nyomtatott 
könyv illusztrálásának története, technikája, könyvkötés, könyvrestaurálás. 

A vizsga további része eltérő a különféle szakirányokon:
 ■ Társadalomtudományi könyvtár szak: könyvírás, latin és magyar paleográfia, 
kéziratmeghatározás, kódexismeret, ősnyomtatványok, régi magyar könyvek, 
töredékek meghatározása, külön kezelt gyűjtemények. 

 ■ Természettudományi könyvtár szak: a természettudományok és a műszaki 
tudományok külföldi és hazai fejlődésének főbb mozzanatai, a természettudo-
mányi és műszaki dokumentáció célja, feladata, szervezete, műszaki rajzok, 
tervek kezelése.

 ■ Közművelődési könyvtár szak: a könyvtár és környezete, az olvasó foglalko-
zása, érdeklődési iránya, az olvasó irányítása, nevelése, a könyvtári propaganda 
eszközei, a hazai és külföldi ismeretterjesztő, politikai, gazdasági, szaktudomá-
nyos és ifjúsági irodalom ismeretének fő irányai, képviselői. 

Varjas Béla írása elveti, hogy a szakirodalom kötelező olvasmány legyen, hiszen a 
magyar nyelven elérhető források mennyisége csekély, illetve azok részben elavultak, 
az idegen nyelvűt pedig nem lehet mindenki számára kötelezően előírni.26 

A korai időszakban még sem önálló tanszék, sem főállású tanszemélyzet nem 
volt: az intézetnek egyetlen irodáját Havasi Zoltán engedte át a Puskin utca 3-ban, 
ahol a diákok végezték az intézeti adminisztrációs munkát.27 1950-től a tanszék 
némileg jobb tárgyi feltételekkel működhetett,28 de csak 1953-ban került a bölcsész-
karnak sokáig helyet adó Piarista közi (akkor Pesti Barnabás utcai) épületbe, és 
ugyanabban az évben jelentek meg az első egyetemi jegyzetek is.29 Kezdetben Telegdi 
Zsigmond és Varjas Béla magántanárok alkották az oktatói kart,30 vagyis – Varjas 
Béla helyzetelemzését idézve – „a könyvtáros szak a gyakorlattal a legszorosabb 
kapcsolatban állván majdnem kizárólag külső előadókkal dolgozik.”31 A tanszéki 
könyvtár kialakításához az OSZK-t kérték, hogy könyvtártudományi duplumaiból 
ajánljon fel példányokat,32 de számos kötet érkezett az Egyetemi Könyvtárból, 

26 Varjas Béla levele „Elnök Úr”-hoz a könyvtárosi vizsgával kapcsolatban 1949. III. 25-én. OSZK Irattár 
162/1949. 

27 Vö. Bauer József – Tárkányi Gyula(1951): Az egyetemi könyvtárosképzés. Könyvtárügyi Szemle. 1951, 
1. 3-4., 6. p.

28 Vö. Czövek Zoltán (2010): Az egyetemi könyvtárosképzés megindulása Magyarországon. Képzés és 
Gyakorlat. 2010, 3/4. 33-34. p.

29 Vö. Hangodi Ágnes (2000): Könyvtárügyünk változásai az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés 
kialakulása éveiben. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2000, 3. p. 48.

30 Jegyzőkönyv a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 1949. évi okt. hó 5-én 
tartott … üléséről. p. 8. ELTE Levéltára, Fond 8/a.

31 Jegyzőkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának 1951. évi júl. 6-án … 
tartott … tanácsüléséről. p. 19. ELTE Levéltára, Fond 8/a.

32 1949. II. 19-én kelt levél. OSZK Irattár 104/1949.
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az Országos Könyvtári Központtól és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárból, a 
gyűjtőköri szabályzatot pedig szintén két hallgató, Bauer József és Tárkányi Gyula 
készítette.33

FELÜLVIZSGÁLATOK ÉS VITÁK 
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁROSKÉPZÉS KÖRÜL

A hallgatói létszám emelkedésével (az első évfolyamon 36, az 1949/50-es tanévben 
48, 1950 szeptemberétől pedig egészen az 1952-es belépő csoportig kb. 50 hallgató 
tanult),34 illetve azáltal, hogy a végzett hallgatók idővel már nemcsak a tudományos, 
hanem a tömegkönyvtárak vezető beosztásaiba, illetve vidékre is elkerültek, a 
képzés jobban szem elé került, a kulturális irányítás és a szakma kezdett több 
figyelmet szentelni a fiatal tanszék kezdeti nehézségeinek.35 

Egyre nagyobb publicitást kapott – eleinte csak az egyetemen belül – , hogy a 
kialakulatlan, kezdetleges szervezeti forma milyen nehézségeket okoz, így a kari 
tanács már 1951 tavaszán foglalkozott a képzés nem megfelelő feltételeivel. Az 
Egyetemi Tanácsban Fogarasi Béla hívta fel a figyelmet „a könyvtárosi szak elhanya-
golt voltára”, de a dékán (Tamás Lajos) válaszából kiderült, hogy az egyetem vezető-
sége már korábban megkezdte a probléma vizsgálatát.36 A dékán később elismerte, 
hogy „a Bölcsészeti Karon vákuumok vannak, mert pl. a Könyvtártudományi 
Intézetben … nincs kinevezett professzor, intézeti titkár és adjunktus. Ez tehát a 
karnak egy nagyon elhanyagolt szektora.”37

1951 tavaszán Trencsényi-Waldapfel Imre rektor a szak hiányosságait strukturális 
okokra vezette vissza, mindenképpen a képzés megtartása, megerősítése mellett 
foglalt állást, sőt az egész egyetemi képzés számára fontos feladatot és ezzel nagyobb 
elismertséget szánt az intézetnek azáltal, hogy „meghatározott létszámban minden 
szakhoz kapcsolódjék könyvtáros képzés. A gyakorlati évet az e képzésben részt 
vevő hallgatók könyvtárban töltenék.”38 

33 Bauer József – Tárkányi Gyula (1951): Az egyetemi könyvtárosképzés. Könyvtárügyi Szemle. 1951, 1. 
1-10. p.

34 Tolnai Gábor (1955): A Könyvtártudományi tanszék felülvizsgálatának jegyzőkönyve. Bp. 1955. de-
cember 2. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 1954-1955.

35 A kérdéssel kapcsolatban felhasználtam korábbi cikkemet: Pogányné Rózsa Gabriella (2012): Tudo-
mány vagy gyakorlat? Korabeli könyvtárszakmai gondolatok Kovács Máté és Mátrai László párhuza-
mos életrajz-vázlata kapcsán. Könyvtári Figyelő. 2012, 3. sz. 525-548. p.

36 Jegyzőkönyv a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 1951. évi jan. hó 4-én 
tartott … tanácsüléséről. p. 8. ELTE Levéltára, Fond 8/a.

37 Jegyzőkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1951. évi április 6-án 
… tartott nevelési értekezletről. p. 7. ELTE Levéltára, Fond 8/a

38 Jegyzőkönyv az egyetemi tanács 1951. évi ápr. hó 18-án tartott III. rendes üléséről. p. 11. ELTE Levéltá-
ra, Fond 1/a. 
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Pár hónappal később a kari tanács részletesen foglalkozott a képzés helyzetével: 
egyértelműen kimondták, hogy „a Könyvtártudományi Intézetnél vannak az oktató-
nevelő munka színvonalát közelről érintő problémák.” Ekkoriban Tolnai Gábor 
miniszteri főosztályvezető szintén sürgette a szak átalakítását.39 Varjas Béla hozzá-
szólásában kitért arra, hogy a könyvtár szak a Bölcsészettudományi Kar „látóhatá-
rán … kívül esik.” Szemére veti az egyetem vezetőségének, hogy korábban nem 
foglalkozott a könyvtárosképzéssel, „nem ismerték fel ugyanis, hogy … mi a 
jelentősége a szocializmus építésében. [Az] teszi ma a könyvtár szakot súlyponti 
szakká – szól az érvelése –, mert százszámra létesülnek könyvtárak, viszont nincse-
nek szakképzett könyvtárosok.” Az akkori tanszékvezető utalt arra, hogy a szaknak 
nincsen igazi tanszemélyzete, sőt elhelyezése is nagyon szűkös.40 

Ugyanakkor azonban nem csupán önmagában a tanszék volt instabil, hanem 
szervezeti hovatartozása sem volt sokáig igazán tisztázott, ahogyan a korszakban az 
egyetem maga is gyakran változtatta struktúráját. Hamar napirendre került a 
Bölcsészettudományi Kar átszervezése, kettéosztása; a „decentralizáció” és a „kari 
szakmai profil túl bonyolulttá” válásának elkerülése céljával a könyvtár szakot az 
újonnan kialakítandó önálló Nyelv- és Irodalomtudományi Karhoz kívánták 
helyezni,41 bár éppígy szóba került, hogy a levéltár, muzeológia és művészettörténet 
diszciplínákhoz kötődő tartalmi rokonsága okán, illetve a könyvtártudomány 
tudomány-rendszertani kapcsolatrendszere alapján a Történettudományi Karon 
lenne a helye.42 De potenciális szervezeti megoldásként még az is elhangzott, hogy a 
könyvtáros- és a muzeológusképzés önálló fakultást alkosson.43 Maga Varjas Béla, az 
akkori tanszékvezető e kérdésben a filológiai karhoz tartozás mellett voksolt, de 
hosszú távon önálló könyvtárosképző főiskola megalapítását tartotta kívánatosnak,44 
ahogyan nem sokkal később, az I. Országos Könyvtári Konferencián Haraszthy 
Gyula előadásában immáron hivatalos tervről számolt be: „Az egyetemi és főiskolai 
képzést, a megfelelő időben, célszerű lesz önálló könyvtáros főiskola keretében 
egyesíteni.”45 (Később végül hosszú időre stabilizálódott, hogy a könyvtártudomány 

39 Vö. Jegyzőkönyv az egyetemi tanács 1951. évi ápr. hó 18-án tartott III. rendes üléséről. p. 25. ELTE 
Levéltára, Fond 1/a.

40 Vö. Jegyzőkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 1951. évi július 
6-án … tartott … tanácsüléséről. p. 8., 18-22. ELTE Levéltára, Fond 8/a.

41 Jegyzőkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának 1951. évi júl. 6-án … 
tartott … tanácsüléséről. p. 8. ELTE Levéltára, Fond 8/a.

42 Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Egyetemi Tanácsnak 1954. júl. hó 9-én tartott rendes üléséről. p. 2. 
ELTE Levéltára, Fond 1/a.

43 Vö. Jegyzőkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 1952. márc. 19-
én … tartott tanácsüléséről. p. 2-4. ELTE Levéltára, Fond 8/a.

44 Vö. Jegyzőkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 1951. nov. hó 
26-án … tartott … tanácsüléséről. p. 10. ELTE Levéltára, Fond 8/a.

45 Varjas Béla (1952): Beszámoló a magyar könyvtárügy fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről és feladatairól. 
Könyvbarát. 1952, 12. 6. p.
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tudomány-rendszertanilag, illetve a szakos képzés szervezetileg a bölcsészettudomá-
nyokhoz kötődik.)46

A problémák és szakmai kérdések felismerése után hamarosan megkezdődött a 
tanszék első felülvizsgálata, az illetékes bizottság vezetésével az ELTE Egyetemi 
Könyvtár igazgatóját, Mátrai Lászlót bízta meg az oktatási tárca. A munka elvégzé-
sére az 1952. november 25. és december 10. közötti időszakot jelölték ki.47 Ezzel 
párhuzamosan az ELTE Egyetemi Tanácsa 1952. november 28-án tárgyalta 
Haraszthy Gyula professzori pályázatát, illetve – némi stabilitást biztosítandó az 
Intézetnek – tanszékvezető egyetemi tanári kinevezését.48

Az 1954-es esztendő szeptemberében újabb szakértői vélemény készült a Könyv-
tártudományi Intézetről, ezúttal Kovács Máté, akkor a debreceni egyetemi könyvtár 
igazgatójának tollából. Szakvéleménye magában foglalta a könyvtárosképzés és ezen 
belül az egyetemi szak fejlesztésére vonatkozó javaslatait. A különféle könyvtártípu-
sok számára más-más képesítést tartana megfelelőnek: az Apáczai Pedagógiai 
Főiskola kétszakos képzését elegendőnek véli a tömegkönyvtárak munkatársai 
esetében, ellenben a tudományos vagy a nagykönyvtárak káderutánpótlása csak 
megfelelő egyetemi alapképzettségű és kétszakos, vagy más diplomával rendelkező, 
de minimum a kötelező szaktanfolyami végzettséget megszerzett könyvtárosokkal 
oldható meg. A tanfolyami oktatásban a tervezet a nagykönyvtárakra is épít; 
felvetette továbbá, hogy bölcsészkari tudósképzésben úgyszintén szükség lenne 
könyvtári vonatkozású kurzusok indítására.49 (1956-ban a tanszékvezetői stallum 
átvétele után, az intézet és az oktatás megszilárdítása, kiteljesítése során Kovács 
Máté bevezette a könyvtárhasználati ismeretek oktatását, az ELTE Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Karának 1956/1957-es munkatervében szerepel, hogy a Könyvtártu-
dományi Tanszék oktatói megismertetik az elsőéves hallgatókkal a fővárosi jelentős 
bibliotékákat.)50

Az újabb év újabb felülvizsgálatot hozott a tanszék életében, ekkor Tolnai Gábor 
elnöklete alatt hoztak létre bizottságot. Az első évek hiányosságait a jelentés az 
egyetem, a hatóságok és a könyvtárak irányából megfogalmazott ellentétes követel-
ményekre, illetve a tapasztalatok, az elméleti útmutatás hiányára vezette vissza, de 
úgyszintén mentségül hozta fel, hogy a tanszemélyzeten belül arányaiban túl kevés a 
belső, főállású oktató. A tanszékvezetéssel kapcsolatban problémaként emelte ki, 
hogy az intézet akkori felelőse, Szauder József irodalomtörténész eredendő szerve-

46 Vö. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsüléseiről készült jegyzőkönyvek. 1949-1956. ELTE 
Levéltár, 19/a.

47 Vö. A Közoktatásügyi Minisztérium nevében Simonovics Istvánné 855-16112/1952. számú levele Mát-
rai Lászlóhoz. Bp., 1952. november 24. ELTE Levéltára. Fond 19. 

48 Vö. Jegyzőkönyv, amely felvétetett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi tanácsának 1952. 
november 28-án tartott III. rendes üléséről. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi taná-
csának ülései 1952–53-ban. P. 52. ELTE Levéltára. Fond 1/a.

49 K. M.: Megjegyzések a Nyelv- és irodalomtudományi és a Történettudományi Kar nem tanári szakkép-
zéseinek átalakítására vonatkozó javaslatokhoz. Bp., 1954. szept. 30. OSZK Kézirattára, Fond 210/75. 

50 Vö: Az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karának munkaterve az 1956-57-es tanévre. Bp., 1956. 
szept. 15. p. 2. OSZK Kézirattára, Fond 210/76.
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zeti kötődése és az általa művelt szakterület miatt „a tanszék munkájának csak elvi 
irányítója” helyteleníti, hogy „az illető tanszék vezetője saját tanszékén belül egy 
kollégium oktatására sem vállalkozhat.” Legfontosabb – még a következő esztendő-
ben – megoldandó feladatokként a bizottság a tanszékvezetés megnyugtató rendezé-
sét, a képzés és az egyes kurzusok tartalmának, programjának kidolgozását, a 
speciálkollégiumok rendszerének kialakítását, megfelelő egyetemi jegyzetek összeál-
lítását és az oktatók számára külföldi (lipcsei, berlini, prágai, pozsonyi és bécsi) 
tanulmányutakon való részvételt határozott meg, valamint előírta a szakpárokon 
folyó oktatással való összhang megteremtését, illetve a BTK-n bevezetendő Könyv-
tári alapismeretek tematikájának kidolgozását. A felülvizsgálók célszerűnek tartot-
ták a lehetséges szakpárok körébe bármely bölcsész, sőt bármelyik ELTE-n oktatott 
szak beemelését.51 

A jelentéshez csatoltan maradtak fenn Kőhalmi Béla elnök levelében az 1954-ben 
életre hívott Akadémiai Könyvtártudományi Főbizottságának52 vonatkozó határo-
zatai: javasolják a latin nyelv kötelezővé tételét a könyvtár szakon, illetve felvetik, 
hogy a tanszék oktatóinak kiválasztásánál a jövőben kérjék ki a Főbizottság vélemé-
nyét is.53 

Az egyetemi tanszék ügyében az Országos Könyvtárügyi Tanács szintén nyilatko-
zott: megállapította, hogy a tanszéknek „eredményei mellett igen súlyos fogyatékos-
ságai is vannak,” ezeket azonban annak tulajdonítja, hogy az egyetem és a felsőbb 
hatóságok sem segítették munkáját, a hibák elismerése azonban azok kijavítását, 
nem pedig az „annyira szükséges” képzés megszüntetését kell, hogy maguk után 
vonják.54 (Ez a megjegyzés válasz az Oktatásügyi Minisztériumban 1954 októberé-
ben tartott értekezlet által felvetett javaslatra, amely szerint nincs szükség egyetemi 
könyvtár szakra, hanem a más végzettséggel rendelkezők a gyakorlatban sajátítsák el 
a könyvtárnokságot.)55

Bizonnyal a korábbi együttműködés, a tanszék hosszú távú, stratégiai fejlesztési 
irányait kijelölő, 1954-es keltezésű szakvélemény is hozzájárult ahhoz, hogy a 
tanszék stabilitását megteremtendő kiírt újabb vezetői pályázat tárgyalásán 1956. 
június 4-én Hermann József dékánhelyettes egyik beérkezett anyagot sem tartotta 
megfelelőnek, hanem a szakbizottság egyhangú határozatát tolmácsolva felvetette, 

51 Vö. Tolnai Gábor: A Könyvtártudományi tanszék felülvizsgálatának jegyzőkönyve. Bp., 1955. decem-
ber. 2. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 1954–1955.

52 Vö. 1954. november 11-én az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi kar Könyvtártudományi Tanszék 
értekezlete a könyvtárosképzés jövő helyzetének alakulásáról. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 
1954–1955.

53 A Könyvtártudományi Főbizottság ülésének határozatai. Bp., 1955. november 5. MNL OL XIX-I-3-d. 
Könyvtárosképzés. 1954-1955.

54 Újhelyi Szilárd főosztályvezető anyaga a könyvtárosképzésről. Bp., 1955. február 14. MNL OL XIX-I-
3-d. Könyvtárosképzés. 1954-1955.

55 Vö. Mihályi Imre feljegyzése Újhelyi Szilárd részére. Bp. 1954. december 30. MNL OL XIX-I-3-d. 
Könyvtárosképzés. 1954-1955.
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hogy „a tanácsülés pályázaton kívül hívja meg Kovács Mátét.”56 Pár nappal később 
az Egyetemi Tanács ülésén Székely György megbízott rektor ezt már kész tényként 
közölte a résztvevőkkel; felszólalásában még Kőhalmi Béla anyagáról tett említést.57 
A minisztérium Sebestyén Géza kinevezését támogatta: „A tanszék vezetését olyan 
tudományos felkészültségű szakemberre bízzák, aki a tudományos könyvtárak 
mellett a közművelődési könyvtárak életét és problémáit is jól ismeri. Ezzel kapcso-
latban Sebestyén Géza személyében javaslatot is tudunk tenni.”58 Az említett 
tanácsülésen azonban az ő neve nem hangzott el a jelöltek között. 

A Könyvtártudományi Tanszék körüli hosszas, illetve vissza-visszatérő vitákban 
azonban olyan hangok is hallatszottak, amelyek nem csupán a tanszéknek az 
egyetemi struktúrán belül éppen elfoglalt helyét kérdőjelezték meg, vagy az oktató-
munka hiányosságait felismerve annak jobbítására, kiteljesítésére fogalmaztak meg 
javaslatokat, hanem magának az egyetemi rangú képzésnek létjogosultságát vonták 
kétségbe, sőt a tanszék megszüntetését szorgalmazták.

Bolgár Elek, volt bölcsészkari dékán 1953-ban felvetette, hogy a könyvtár szaknak 
az egyik nagykönyvtárhoz kell kapcsolódnia, Hajdu Gyula professzor pedig a 
könyvtáros mellett a tanárképzést is az egyetemen kívülre száműzte volna. Mátrai 
László a jegyzőkönyv tanúsága szerint „helyesli, hogy [a képzés] az Egyetemen kívül 
fog történni, de felhívja a figyelmet arra, hogy a leválasztás csak akkor történjék 
meg, ha a könyvtárosképzés szerve már ki lesz jelölve. Ellenkező esetben 150 
hallgató nem tudná folytatni tanulmányait.” Trencsényi Waldapfel Imre rektor 
véleménye pedig az volt, hogy „Aránylag könnyű kérdés a könyvtáros képzés. Máris 
olyasmit tanulnak féléveken át, amit bármilyen alapos szakképzettséggel rendelkező 
ember egy-két hét alatt a gyakorlatban megtanul (címfelvevés stb.). Helyes, ha a 130 
hallgató második szakára egyszakosítást nyer s a gyakorlati képzéséről valamelyik 
nagy könyvtárnak /Egyetemi, Széchenyi [sic], esetleg osztva/ kell gondoskodnia, de 
ilyen gyakorlatra nemcsak bölcsészeket, hanem TTK-sokat, műszakiakat stb. is 
kellene meghatározott számban küldeni.”59

Ezen nézetek – mint látható – többek között a könyvtártudomány „önálló 
tudomány voltá”-t tagadták. Az egyetemen belül az egyik leghevesebb „ellenzéki” a 
híres marxista filozófus, Mátrai László, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója volt. 
Műhelyeim története című memoárjában részletesen megörökítette a különféle 
ülések, bizottságok jegyzőkönyveiben csak röviden összefoglalt – helyenként nem 

56 Vö. Jegyzőkönyv felvétetett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Kar 
1956. június 15-én tartott tanácsülésén. ELTE Levéltár. 8/a.

57 Vö. Jegyzőkönyv, mely felvétett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsüléséről 1956. június 15-
én. ELTE Levéltár. 1/a.

58 A Népművelési Minisztérium könyvtári osztályán feltehetően 1955 év végén készült Feljegyzés az 
egyetemi könyvtárosképzés néhány kérdéséről. Dátum, aláírás és szám nélkül. MNL OL. XIX-I-3_d. 
Könyvtárosképzés. 1954–1955. 

59 Vö. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Egyetemi Tanácsnak 1953. II. 27-én tartott VI. rendes üléséről. 1-7. 
p.; az idézetek forrása. 6-7. p. ELTE Levéltára, Fond 1/a. 
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kicsit cinikus – nézeteit: „A legnagyobb eszmei zűrzavart azok okozták, akiknek 
kisebbségi érzésük volt, hogy nem lehetnek tudósok, hanem ’csak’ könyvtárosok. Ők 
találták ki a könyvtártudomány fogalmát, annak mintájára, ahogy csomagolástudo-
mány, színháztudomány stb. is létrejött.” „A józanabb gondolkodásúak” – folytatja 
– „tudták, hogy a könyvtárosság gyakorlati tevékenység, megvan a maga elméleti 
oldala, ami azonban még nem önálló tudomány, hanem a könyvtári munka elmé-
lete. … Miért volt szükség a ’könyvtártudományra’? Mert ha megmaradunk a 
tényállásnál, hogy tudniillik a könyvtárosság gyakorlati tevékenység, akkor azt 
elsősorban műhelyben, a könyvtárban kell megtanulni, nem pedig egyetemi 
előadásokból. De ha nincs könyvtártudomány, nincs könyvtártudományi katedra 
sem – és egy sor szubjektív ambíció kielégítetlen marad. …. a tudományos könyvtá-
raknak nem könyvtártudósokra, hanem tudós könyvtárosokra van szükségük. … A 
Főhivatal ezt az egyszerű tényt nem volt képes megemészteni, és a tudományos 
könyvtárak konstruktív és modern törekvéseit konzervativizmusnak, múltba 
nézésnek minősítette.”60 

A tanszék létjogosultsága körüli vita azonban a könyvtárosi munkakör képesítés-
hez kötéséről és a könyvtárosok továbbképzéséről szóló 11-2-18/1954. NP. M. számú 
utasítás megjelenése után sem csendesedett le, holott az a nagyobb könyvtárak 
vezetői számára egyetemi vagy pedagógiai főiskolai – elsősorban – könyvtár szakos 
végzettség meglétét, illetve bizonyos időn belüli megszerzését írta elő.61 Így minden-
képpen tanulságos beleolvasni Mihályi Imrének a Népművelési Minisztérium 
könyvtári osztálya munkatársa egyik, a könyvtárosképzéssel kapcsolatos aktára 
reagáló értékelésébe: „Az egész anyagból az derül ki, hogy az egyetemi 
könyvtárosképzés létét valami ismeretlen erő fenyegeti.” Ő maga a szak megtartása 
mellett van, de érezhetően annak az ellenzéki nézetnek követője, amely a könyvtár-
tudomány mint önálló diszciplína létét tagadja: „A memorandum szövege több 
helyen tesz említést az ú. n. könyvtártudományról, egy alkalommal pedig odáig jut, 
hogy önálló szaktudománynak minősíti. (Nem szándékom, hogy rögeszmés embe-
rek véleményével hosszan vitatkozzak, ezért csak néhány szót erről:) Nincs tudomá-
som arról, hogy valaha is bebizonyította volna valaki a könyvtártudomány önálló 
tudományos voltát, jóllehet sokan bizonygatták. A bizonyítás nem hozott komoly 
eredményt, az erőlködés ellenére az ún. könyvtártudomány segédtudomány maradt. 
A Szovjetunióban és más államokban is ennek tartják. Kicsit fenegyerekes és 
vállveregető tehát ez a megállapítás és a tudálékoskodáson, vagy nagyképűségen 
kívül semmit sem fed. Az a tény, hogy a könyvtári munka egésze tudományos 
problémákat vethet fel, hogy tudományos munkára lehetőséget ad, még nem jelenti, 
hogy a könyvtári munka tudomány, mégpedig önálló tudomány.” Félőnek tartja, 

60 Mátrai László (1982): Műhelyeim története. Szépirodalmi K. Bp. 207-208. p.
61 A Népművelési Miniszter 11-2-18/1954. NP. M. számú utasítása a könyvtárosi munkakör képesítés-

hez kötéséről és a könyvtárosok továbbképzéséről. A Könyvtáros. 1954, 8/9. 44-45. p., eredeti közlése: 
Népművelési Közlöny. 1954. augusztus 27. 154-155. p.
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hogy „a hallgatók zöme kilépve az egyetem kapuján egyenesen a fellegekben jár, 
szaktudósnak képzelve magát.”62

Mindezekkel együtt, illetve minden, a könyvtártudomány önállósága, akár léte és 
az egyetemi szak ellen felhozott érv ellenére az egyetemi könyvtárosképzés megma-
radt, sőt az akkoriban már formálódó, előkészítés alatt lévő 1956-os „könyvtári 
törvény”-ben külön részt (IX. fejezet) terveztek szentelni a könyvtárosképzésnek és 
-továbbképzésnek, mint a könyvtári rendszer egyik nélkülözhetetlen elemének.63 
Mindamellett a Könyvtártudományi Intézet működése, illeszkedése az universitas 
egész képzési rendszeréhez a továbbiakban is heves szakmai diskurzus témája 
maradt. 

Nem volt az egyetem vezetősége számára sem egyértelmű, hogy a könyvtár szak 
önálló, egyszakos stúdium, vagy másik – ebben az esetben: melyik – szakkal legyen 
párosítható. Kezdetben, az 1948/1949-es tanévtől az 1950 szeptemberében belépő 
évfolyamokig a képzés ötéves és magyarral párosítva kétszakos volt, de a diplomá-
ban csak könyvtáros képesítés szerepelt. 

Később alakult ki az önálló, egyszakos és ötéves képzés úgy, hogy az utolsó évet a 
hallgatók gyakornokként valamely könyvtárban töltötték. Ekkor azonban – aho-
gyan Trencsényi Waldapfel Imre 1952-es egyetemi tanácsülési hozzászólása mutatja 
– a könyvtár szaknak a tanárképzéssel való szoros elméleti és gyakorlati, a társa-
dalmi funkcióját érintő kapcsolatára hívta fel a figyelmet: „A pedagógusképzésnek 
érvényesülnie kell a muzeológus és könyvtárosképzésben is, mert a muzeológia és a 
könyvtártudomány [sic] elsőrendű nevelőintézmények. … A pedagógusképzést 
ennek következtében teljes mértékben a muzeológia és a könyvtár szaktól sem vonná 
meg.”64 

1954 szeptemberétől vált ismét kétszakossá a szakképzés, mindazonáltal 
Haraszthy Gyula tanszékvezető 1954 tavaszán, a magyar-könyvtár kétszakos oktatás 
előkészítési folyamatában nehezményezte, hogy a két diszciplína nem egyenlő súlyú, 
a magyar szakos heti óraszám több, mint a könyvtári vonatkozású.65 Néhány évig a 
magyar és történelem szakpárt lehetett választani, 1955 nyarán pedig arról is 
megállapodás született az Oktatásügyi Minisztérium illetékeseivel, hogy a történe-
lem-könyvtár szakpár keretszáma terhére öt könyvtár-művészettörténet szakos 
hallgatója lehet a tanszéknek.66 A könyvtárhoz választható második szakok tekinte-
tében egyre tágabbá vált a látókör, Léces Károly, a Könyvtártudományi Intézet 

62 Mihályi Imre feljegyzése Kondor Istvánné részére. Bp., 1955. február 7. MNL OL XIX-I-3-d. 
Könyvtárosképzés. 1954–1955.

63 Kovács Máté (1954): A könyvtári törvény előkészítése. A Könyv. 1954, 4. 152. p.
64 Jegyzőkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 1952. jan. hó 10-én 

… tartott … tanácsülésének II. feléről. 8. p. ELTE Levéltára, Fond 8/a.
65 Haraszthy Gyula (1954): Magyar-könyvtár szak tantervi javaslata. Bp., 1954. április 30. MNL OL XIX-

I-3-d. Könyvtárosképzés. 1954–55.
66 A Népművelési Minisztérium könyvtári osztályán feltehetően 1955 év végén készült Feljegyzés az 

egyetemi könyvtárosképzés néhány kérdéséről. Dátum, aláírás és szám nélkül. MNL OL. XIX-I-3_d. 
Könyvtárosképzés. 1954–1955.
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tanársegédje egyik 1956-ban megjelent írásában célként emelte ki a képzés kiszélesí-
tését: felvetette, hogy természettudományi, műszaki, orvosi, mezőgazdasági szakos 
hallgatók is lehessenek könyvtárosjelöltek, így lehetőség nyílna újabb szakirányok, 
pl. természettudományi szakkönyvtári, bibliográfus, dokumentarista, 
gyermekkönyvtáros stb. indítására. Ez azonban nem csupán elvi vita tárgya, hanem 
megfelelő oktatói gárda megteremtését feltételezi.67 Végül 1956 szeptemberétől már a 
nem bölcsész tanulmányok végzése is lehetővé vált a könyvtár szakosok számára.68

Ekkor a diákok diplomájában már mindkét képesítésük, könyvtárosi és középis-
kolai tanári végzettségük szerepelt. De az egy vagy több diploma, illetve végzettség 
melletti döntés sem volt könnyű feladat. Egyrészről logikus az az álláspont, hogy 
mindkét végzettséget igazolnia kell a diplomának, hiszen honorálni kell mindkét 
irányú tanulmányok elvégzését,69 viszont a másik szak szerepeltetése az oklevélben a 
könyvtár szak önállóságát, presztízsét veszélyeztetheti. Az egy- vagy többszakos 
képzés mindegyike talált támogatókat a Könyvtártudományi Intézet oktatói között, 
abban azonban egyhangúan foglaltak állást még Kardos Lajos dékán ellenében is, 
hogy az oklevél csak egyetlen végzettséget igazoljon. Talán legszigorúbban Varjas 
Béla fogalmazott az egyik értekezleten: „A könyvtártudományt nem kell megtámo-
gatni egy másik szakkal, megáll az maga is … Nem akarunk hermafrodita könyvtá-
rosokat nevelni.”70

A KÖNYVTÁRÜGY EGYSÉGE

Akár a tanárképzéshez való kötődés, akár a képzés erősen történeti, irodalomtörté-
neti és társadalomtudományi orientációja megkérdőjelezi azt, hogy az egyetem az 
egész könyvtári rendszer számára biztosítja a káderutánpótlást. Mihályi Imre egyik 
1954-es feljegyzésében a tanár-könyvtáros képesítéssel kapcsolatban felvetette, hogy 
„ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a felsőfokú könyvtárosképzést nem a könyvtár-
ügy egészének érdeke, feladatai határozzák meg, hanem alárendeljük az Oktatásügyi 
Minisztérium alá tartozó iskolai könyvtárak ügyének.71 A fennhatóság körüli 
nyilatkozatháborúban Barabási Rezső, a Népművelési Minisztérium könyvtári 
osztályának vezetője Sulán Bélának, az OM Egyetemi Főosztályára írott levelében 
nehezményezte, hogy az egyetemi könyvtárosképzés új tervének összeállításába nem 

67 Léces Károly (1956) Gondolatok az egyetemi könyvtárosképzésről. A Könyvtáros. 7. 493-494. p.
68 Vö. Kovács Máté (1958): Az egyetemi könyvtárosképzés fejlődése és továbbfejlesztése. Bp., 1958. június 

16. OSZK Kézirattára. 210/78.
69 Mihályi Imre feljegyzése Kondor Istvánné részére. Bp., 1955. február 7. MNL OL XIX-I-3-d. 

Könyvtárosképzés. 1954–1955.
70 1954. november 11-én az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi kar Könyvtártudományi Tanszék 

értekezlete a könyvtárosképzés jövő helyzetének alakulásáról. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 
1954–1955.

71 Mihályi Imre feljegyzése Mikó Zoltán részére. Bp., 1954. június 23. MNL OL XIXI-3-d. 
Könyvtárosképzés. 1954–1955.
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vonták be a Népművelési Minisztériumot, „holott köztudomású, hogy [az] állami 
könyvtárak a Népművelési Minisztériumhoz tartoznak és minden könyvtár szakfel-
ügyeleti jogát is mi gyakoroljuk. … Azaz az egyetemen részünkre képeznek ki 
kádereket, de nélkülünk akarják ezt csinálni. Legalábbis az új séma tervei erre 
mutatnak.”72

Könyvtárelméleti, szakmai és tagadhatatlanul politikai kérdéssé is vált 1951 és 
1955 között, a pedagógiai főiskolai képzés fennállása idején a könyvtárosképzés 
„megosztott” volta, ami antagonisztikus ellentétben állt a folyamatosan hangozta-
tott, és A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 2042/13/1952. számú, a 
könyvtárügy fejlesztéséről szóló határozata hatályba lépésével törvényre emelt 
alapelvvel, nevezetesen a könyvtárügy egységével. „A szocialista építés sokrétű 
feladatainak megoldása, valamint a dolgozók széles tömegeinek egyre növekvő 
művelődési vágya szükségessé teszi az állami, szakszervezeti és tömegszervezeti 
könyvtárak munkájának alapvető megjavítását és továbbfejlesztését. Meg kell 
teremteni az állami könyvtárak egységes irányítását és felügyeletét, az állami 
könyvtárak egységes rendszerét, amely biztosítja a tudományos könyvtárak tapasz-
talatát és segítségét a városi, községi, szakszervezeti és szövetkezeti könyvtárak 
számára.”73 Már maga a határozat preambuluma sugallja azt, ami az egyes rendelke-
zések vizsgálata alapján bizonyított tény, hogy a szocialista könyvtárügy kettévá-
lasztja a tudományos és a tömegkönyvtárakat; egyértelműen utóbbiakat preferálja 
(„naponta 3 új népkönyvtár létesül”)74 a tudományos és nagykönyvtárak részéről 
igazán csak a tapasztalatokra számít (tapasztalatcsere vagy patronálás formájában), a 
rendszerre és a „nemzeti érdekű tudományos és történeti értékű könyv- /nyomtat-
vány/ és kéziratpéldányok”75-ra kevésbé. Ezt a megosztottságot hivatalos részről a 
4.329/1949. /XI. 26./ M. T. számú rendeletben már a Népkönyvtári Központ meg-
szervezése szentesítette,76 ám de jure végleges rögzítése „A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának 1950. évi … számú törvényerejű rendelete a tudományos könyvtárak-
ról”77 című tervezet elutasítása miatt sohasem történt meg,78 vagyis a Népkönyvtári 
Központ mellett nem jött létre a tudományos könyvtárakat összefogó önálló 

72 Barabási Rezső levele Sulán elvtársnak. 1954. május 20. MNL OL XIX-I-2-f. 154. doboz. 865/855-
5/1954. sz. köteg.

73 A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 2042/13/1952. számú határozata a könyvtárügy 
fejlesztéséről. Népművelési Közlöny. 1952. május 14. 58-59. p.

74 Tolnai Gábor előadó előterjesztése a Közoktatásügyi Minisztérium Kollégiuma részére a 
könytárosképzés tárgyában. Bp., 1951. június 15. MNL OL. XIX-J-5-d. 

75 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi … számú törvényerejű rendelete a tudományos könyv-
tárakról. Bp., 1950. január 14. 6. p. ELTE Levéltár 19/a. 1950.

76 4.329/1949. /XI. 26./ M. T. sz. rendelet a Népkönyvtári Központ megszervezéséről. In: Takács József 
(1951): Könyvtárügyi jogszabályok gyűjteménye. OKK. [Bp.] 41. p.

77 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi … számú törvényerejű rendelete a tudományos könyv-
tárakról. ELTE Levéltár 19/a. Iktatott iratok 1950.

78 Részletesebben Vö: Pogányné Rózsa Gabriella (2008): Két könyvtári törvénytervezet: 1947 és 1950. 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2008. 1. sz. 44-51. p.
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intézmény. Ez azonban nem az egységet szolgálja, hanem a tudományos könyvtárak 
ügyének negligálását mutatja.

Takács József avatott jogi szakvéleménye sem tagadja a kimondatlan és kimond-
hatatlan megosztottságot: „jelenleg a főfelügyelet és központi irányítás, valamint 
működési tekintetben is kétfelé választódik könyvtári szervezetünk.”79 Ez a kettős-
ség a könyvtárosképzésben többszörösen is megnyilvánult. Takács József szavai még 
az 1952-es határozat előtt születtek, de a törés megmaradt az egyetemi és a főiskolai 
szintű képzés feladatai, módszerei, célkitűzései, a budapesti és a vidéki, illetve a 
tudományos és a tömegkönyvtárak között. 

Az egyre határozottabban átpolitizálódó (kulturális) irányítás a tudományos 
könyvtárakat és az egyetemi szakot a szakmai közösség nem megfelelő szociális 
összetétele miatt sem szívesen támogatta. Tolnai Gábornak a Közoktatásügyi 
Minisztérium Kollégiuma elé terjesztett 1951-es helyzetjelentése kifogásolja, hogy a 
„könyvtári szak 4 évfolyamának 123 hallgatója van igen rossz szociális összetétel-
ben,” az I. évfolyamon 20% a munkás származású, máshol csupán 5–10%; a jelentés 
súlyos hibának minősíti továbbá, hogy „a tudományos könyvtáros képzés távol áll az 
üzemi és népkönyvtárosok képzésétől és [a beszámoló elhangzásakor, 1951 nyarán] 
nincs meg a lehetőség arra, hogy az üzemi és népkönyvtárak felső káderei főiskolai 
jellegű képzésen menjenek keresztül.” Kritikai észrevételeket tett a tananyag túl 
nagy mennyiségével, ideológiailag nem kellően áthatott voltával kapcsolatban is.80

A tudományos könyvtárügy háttérbe szorítását V. Waldapfel Eszter gondolatme-
netét idézve úgyszintén mutatta az, hogy az egyetemi képzés beindításánál nem volt 
kellő kormányzati támogatás, elvi-tartalmi útmutatás a hivatalos szervek részéről, 
sőt az sem volt egyértelmű, hogy milyen könyvtárak számára kell képezni. A 
főiskolai tanszék megalapításakor más volt a helyzet, a tömegkönyvtárak munka-
társait képző intézetben volt főállású tanszemélyzet, itt azonban a rövid képzési idő 
és a hallgatók „alapképzettségének rendkívül széles skálája” nehezítette az oktató-
munkát.81

Az egyetemen megszervezett szakképzés elsődleges feladata „a magyar könyvtá-
rak – elsősorban a tudományos könyvtárak – szakemberszükségletének kielégíté-
se.”82 Igaz ez azzal együtt, hogy a képzés megszervezésekor kialakított három 
szakirány egyike – ahogyan korábban látható volt – az úgynevezett közművelődési 
könyvtárosi szakasz, de maguk a diákok és a szakma szintúgy érzékelte, hogy a 
stúdiumok súlypontja nem ez a terület. Hebenstreit Nándor, járási könyvtárvezető 
nézete szerint az egyetemi képzés nem készít fel a közművelődési könyvtári mun-

79 Takács József (1951): A könyvtári jogalkotás. 3. rész, Könyvtárügyünk a jogszabályok tükrében. 
Könyvtárügyi Szemle. 1951, 1. sz. 48. p.

80 Tolnai Gábor előadó előterjesztése a Közoktatásügyi Minisztérium Kollégiuma részére a 
könyvtárosképzés tárgyában. Bp., 1951. június 15. MNL OL. XIX-J-5-d 

81 Waldapfel Eszter, V. (1954): A felsőfokú könyvtárosképzésről. A Könyvtáros. 1954, 6. 22-24. p.
82 A könyvtárosképzésről szóló szám és aláírás nélküli fogalmazvány. Bp., 1955. augusztus 15. NML OL 
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kára és nem is szeretteti meg e területet.83 Korbuly Dezső egyetemi hallgatóként 
fogalmazott meg éles kritikát: a tudásanyag túl elméleti, és nem ért egyet a történeti 
kurzusok magas arányával, kevesli viszont a gyakorlatokra meghatározott időkere-
tet, továbbá a budapesti nagykönyvtárak mellett vidéki praktikumot hiányol, hiszen 
a hallgatók ezáltal „közelebb kerülnének az élethez, melytől jelenleg az egyetem 
jóvoltából olyan távol állnak.”84 Pedig a tanszék részéről éppígy megfogalmazódott, 
hogy „a kiteljesedő megyei és járási könyvtári hálózat egyetemi végzettségű könyv-
tárosokat is igényel a vezetői beosztásokban.” Varjas Béla azonban a beosztott 
könyvtárosok számára szintúgy szükségesnek tartja az egyetemi végzettséget, 
példaként említve a megyei könyvtárak kéziratgyűjteményeinek kezelőit, a kézirat-
katalógusok összeállítóit.85 A frissen végzett egyetemi diplomás könyvtárosok 
elhelyezésével kapcsolatosan a Könyvtárosok 1954-es Országos Értekezletén Bodri 
Ferenc egyetemi hallgató felszólalásában azt vetette a könyvtári igazgatás és a 
tanszék szemére, hogy a jó kádereket a tudományos könyvtárakba küldik, a rossza-
kat pedig a népkönyvtárakba.86

Miszti László, a Pedagógiai Főiskola könyvtári tanszékének vezetője a szaksajtó-
ban egyértelműen deklarálta a képzés kettősségét, vagyis azt, hogy a leendő könyv-
tárosok intézményválasztása jórészt predestinálta karrierlehetőségeiket: „A 4 éves 
egyetemi képzés célja elsősorban az, hogy nagy tudományos könyvtáraink sokrétű 
és differenciált munkaterületeire adjon tudományos képesítésű kádereket. A 2 éves 
főiskolai képzésnek a népkönyvtárak, üzemi és városi könyvtárak, illetve a járási és 
megyei könyvtárak és a fejlesztendő iskolai könyvtárak számára kell szakképzett 
könyvtárosokat adnia.”87 1953-ban Haraszthy Gyula ezzel szemben azt hangsú-
lyozta, hogy a felsőfokú képzés a tömegkönyvtárak számára is képezzen: évente 150 
egyetemet végzett vezető munkaerőre van szükség, az 1953/54-től megindítandó 
négyéves, estin és levelezőn ötéves főiskolán 1000 hallgató képzése oldható meg, 
évfolyamonként 250. (Kérdéses, hogy mi lehetett Haraszthy terve az akkor (még) 
működő Pedagógiai Főiskolával.) Ezen felül biztosítani kell a főiskolát végzettek 
számára az egyetemen való továbbtanulás lehetőségét.88

A könyvtárosképzés helyzetéről és aktuális kérdéseiről A Könyvtáros című 
szakfolyóirat 1954-ben nyilvános vitának adott teret. A diskurzus keretében Kiss 
Jenő (a FSZEK későbbi főigazgatója), Majoros János és Karácsony József egyetemi 
hallgatók az intézményrendszer kettéosztásáról, külön tudományos és külön 
népkönyvtárosok képzéséről nyilatkozva kimondta: „Ez a nézet szerintünk teljesen 
tarthatatlan. Visszalépést jelentene a könyvtárügyünk egységesítése felé vezető úton. 

83 Hebenstreit Nándor (1956): A felsőfokú képzésről és továbbképzésről. K. 1956, 6. 427. p.
84 Korbuly Dezső (1956): Egy hallgató az egyetemi könyvtárosképzésről. In: 1956, 8. 581. p.
85 Vö. 1954. november 11-én az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi kar Könyvtártudományi Tanszék 

értekezlete a könyvtárosképzés jövő helyzetének alakulásáról. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 
1954–1955.

86 Z. V. (1954): Beszámoló a Könyvtárosok Országos Értekezletéről. A Könyvtáros. 1954, 4. 5-6. p.
87 Miszti László (1952): A főiskolai könyvtárosképzésről. Könyvbarát. 6. 1. p.
88 Haraszthy Gyula (1953): A könyvtárosképzés helyzete és feladatai. A Könyvtáros. 1. 9-11. p.
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Meggátolná, hogy tömegkönyvtáraink tudományossá, a tudományos könyvtáraink 
mindenki számára hozzáférhetővé váljanak.” Érdemes megjegyezni, hogy írásuk a 
könyvtári rendszer egészének irányítását egységes könyvtári központra bízná.89 

A PEDAGÓGIAI FŐISKOLA KÖNYVTÁR TANSZÉKE

A felsőfokú könyvtárosképzés históriája és a könyvtárügy egységes vagy megosztott 
volta kapcsán mindenképpen részletesebben kell szólni a – mégoly rövid életű – 
budapesti (később Apáczai Csere János) Pedagógiai Főiskoláról, a főiskolai könyvtár 
szakról is. 

Tolnai Gábor 1951 júniusában a Közoktatásügyi Minisztérium Kollégiuma 
részére a könytárosképzés tárgyában készített előterjesztése a következőképpen 
vázolja a könyvtárosképzés akkori rendszerét: az ELTE-n működő szak mellett 
csupán hosszabb-rövidebb tanfolyamok állnak rendelkezésre, ezért esti tagozatos 
kétéves főiskolai szintű képzésre is szükség van, „ahová felvehetők a középiskolai 
végzettséggel nem rendelkező, de könyvtári gyakorlatban jártas és a követelmények-
nek megfelelő üzemi munkások, könyvtárosok,” a vidéki jelöltek számára pedig 
nélkülözhetetlen a levelező oktatás bevezetése. Mivel azonban az egyetem főiskolai 
diplomát nem adhat ki, ezért kell az alakulóban lévő Pedagógiai Főiskolán könyvtá-
ros tagozatot szervezni az üzemi és népkönyvtári vezető funkciókra, illetve tovább-
tanulási lehetőséget kell biztosítani az egyetemen levelező tagozaton. Megoldandó 
konkrét feladatokként a pedagógiai főiskolai képzés törvényi hátterének megterem-
tését jelölte ki, hogy rövidesen a 100 estis hallgató oktatása megkezdődhessék, 
közülük harminc levelező képzésben. A jelölteket az üzemi munkások, könyvtáro-
sok, munkás káderek, műszaki, szakszervezeti vagy népművelési könyvtárak 
dolgozói közül kell kiválasztani: 50-et javasoljon a szaktanács az üzemi és szakszer-
vezeti könyvtárakból, 15-öt az Országos Könyvtárügyi Központ a tudományos 
könyvtárakból, 10-et a Központi Technológiai Könyvtár a műszaki könyvtárakból 
és 25-öt a Népkönyvtári Központ a városi vagy népművelési könyvtárakból.90 A 
kicsit később megszervezett nappali tagozatra a gimnáziumok irányították a 
fiatalokat, a már könyvtárban dolgozókat a személyzeti osztályok iskolázták be.91

Végül – Gerő Gyulának, a (h)őskorra visszaemlékező cikkét idézve – „a Népmű-
velési Minisztérium könyvtári osztályvezetőjének, a ’gőzhenger’ Barabási Rezsőnek a 
rámenősségéből”92 A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 140/1951. /VII. 

89 Kiss Jenő, Majoros János és Karácsony József (1954): A hallgatók szemével. A Könyvtáros. 4. 29-30. p.
90 Tolnai Gábor előadó előterjesztése a Közoktatásügyi Minisztérium Kollégiuma részére a 

könyvtárosképzés tárgyában. Bp., 1951. június 15. MNL OL. XIX-J-5-d 
91 Miszti László (1952): A főiskolai könyvtárosképzésről. Könyvbarát. 6. 2. p.
92 Gerő Gyula (2001): A (h)őskor könyvtárosai. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2001, szeptember. 39. p.
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21./ MT. számú,93 illetve az annak végrehajtása tárgyában hozott 1.550-27/1951. /
VIII. 26./ K. M. számú közoktatásügyi és népművelési miniszteri rendeletekben94 
foglaltak alapján indult meg a kettő, illetve hároméves esti és levelező tagozatos 
képzés a budapesti Pedagógiai Főiskolán az 1951/1952-es tanévvel. 

A könyvtár szak első tantervét az OKK 1951. augusztus 18-ai ülésén tárgyalta 
meg,95 és az „üzemi, városi és népkönyvtárak részére megfelelő elméleti és gyakorlati 
képzettséggel rendelkező könyvtárosok képzésére”96 vállalkozók első évfolyamán 
összesen 150 hallgató volt.97 A következő szeptemberben pedig már „a nagyarányú 
könyvtári munkaerőhiány”98 megszüntetésére nappali tagozatos diákjai is voltak az 
intézménynek.99 1952-ben „a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa [nevében 
Rákosi Mátyás elnök] az általános népoktatás, a magyar oktatási nyelvű egyetem 
alapításának első szószólója, a haladó pedagógiai eszmék terjesztője, Apáczai Cseri 
János emlékére a következőket határoz[ta] el: a Budapesti Pedagógiai Főiskola 
ezentúl ’Apáczai Cseri János Pedagógiai Főiskola’ elnevezés alatt folytatja működé-
sét.”100

A főiskolai könyvtár szakos képzés tartalmáról Miszti László tanszékvezető a 
Könyvbarát című lapban tett közzé felhívást azok számára, „akik hivatást éreznek 
erre a pályára, akik könyvtárosok, a nép nevelői akarnak lenni.”101 A program a 
következő tantárgyakat tartalmazta:

93 Vö. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 140/1951. /VII. 21./ MT. sz. rendelete a budapes-
ti pedagógiai főiskolán a könyvtárosképzés megszervezéséről. Magyar Közlöny. 1951. 108. sz. 730. p.

94 A közoktatásügyi miniszter és a népművelési miniszter 1.550-27/1951. /VIII. 26./ K. M. számú rende-
lete. Könyvtárügyi Szemle. 1951. 2. sz. 164-165. p.

95 Vö. A főiskolai könyvtárosképzés tanterve 1951-52-re. Az ülésre meghívó kísérőlevél kelte: Bp., 1951. 
augusztus 16. MNL OL XIX-I-20. OKK rendeletek, utasítások, körlevelek.

96 A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 140/1951. (VII. 21.) M. T. számú rendelete a buda-
pesti pedagógiai főiskolán a könyvtárosképzés megszervezéséről. Könyvtárügyi Szemle. 1951. 3/4. sz. 
92. p.

97 Nemes Dezső (1952): A népművelési munka soronlévő feladatai. Részletek az 1952. március 17. és  
18-i Országos Népművelő Értekezleten tartott előadói beszédből. Könyvbarát. 4. 3. p.

98 Babiczky Béla feljegyzése Mihályi Imre részére. Bp., 1955. május 12. MNL OL XIX-I-3-d. 
Könyvtárosképzés, 1954–1955.

99 Erdey-Grúz Tibor oktatásügyi miniszter levele Darvas József népművelési miniszternek. 880/1955. 
Min. Bp., 1955. június 20. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés, 1954–1955.

100 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1051/1952 (XII. 25.) számú határozata a Budapesti 
PF elnevezéséről. Közoktatásügyi Közlöny. 1953, 1. 1. p., ugyanez a Magyar Közlönyben 1952. decem-
ber 25. 706. p.

101 Miszti L.ászló (1952): A főiskolai könyvtárosképzésről. Könyvbarát. 1952, 6. 3. p.
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Általános tárgyak Ideológiai nevelés  
(marxizmus-leninizmus, politikai gazdaságtan alapjai)

Magyar és világtörténelem

A magyar és a világirodalom története

Szovjet irodalom 

Tudományismeret

Magyar nyelvismeret 

Orosz nyelv

Szakmai tárgyak Általános könyvtártan  
(a könyvtári munka szervezése, menete, könyvtári technika)

Katalogizálás

Osztályozás

Felvilágosító és olvasószolgálati munka

A Szovjetunió és a népi demokráciák könyvtárügye

A magyar könyvtárügy története

Bibliográfia

Könyvtörténet és könyvtártörténet

Hírlap- és folyóirat-kezelés

Sajtótörténet

Az általános tárgyakra 686 elméleti és 182 szemináriumi, illetve a magyar és 
orosz nyelvi képzés esetében 252 vegyes órát rendelt a képzés programja, a szakmai 
kurzusokra pedig 303 elméleti és 380 szemináriumi foglalkozás állt rendelkezésre; 
emellett különféle könyvtárakban tett látogatások egészítették ki a képzést. Az egyéb 
főiskolai elfoglaltságokat is összegezve mindez heti 35–36 órát igényelt, az oktatók 
pedig heti 14–21 órát tanítottak. A szak terve a nappali tagozaton a 4. szemeszter 
elején egyhónapos gyakorlatot írt elő (Miszti idézett cikkében megjegyezte, hogy 
tulajdonképpen három hónap kellene, de a képzési idő rövidsége miatt erre nincs 
mód), mivel azonban az estis és levelezős diákok könyvtári alkalmazottak voltak, 
számukra a praktikum elvégzése nem volt kötelező.102 A képzés kívánatos tartalmi 
súlypontjaként Haraszthy Gyula az olvasókkal való foglalkozást, a pedagógiát és a 
bibliográfiát emelte ki.103

A tanszék – Gerő Gyula visszaemlékezése szerint a „Misztianum” – főállású 
tanári karát csak Miszti László tanszékvezető és később Simon Mária alkotta, de 

102 Miszti László (1952): A főiskolai könyvtárosképzésről. Könyvbarát. 6. 2. p.; uő: A főiskolai 
könyvtárosképzés néhány kérdéséről. K. 1954. 7. 28-29. p.

103 Haraszthy Gyula (1953): A könyvtárosképzés helyzete és feladatai. K. 1. 9-11. p.
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Dezsényi Béla, Kéki Béla, Szentmihályi János és Tóth András személyében a gyakor-
latban elismerten tevékenykedő oktatók kapcsolódtak be a képzésbe.104

Az első évfolyamok diákjai között számos, a kor, illetve a későbbi időszak 
könyvtárügyében meghatározó, prominens személyt találni, érdemes – a teljesség 
igénye nélkül – megemlíteni néhányukat. Asztalos Györgyné 1949–1950 fordulóján 
a Népművelési Minisztérium Népnevelés Főosztályának budapesti Szabad Akadémi-
áján lezajlott könyvtáros tanfolyam vezetője volt,105 tanulmányai alatt a Rákosi 
Mátyás Művek Szakszervezeti Könyvtárának könyvtárosa. Darabos Pálné és Kondor 
Istvánné a Népművelési Minisztériumból kerültek az iskolapadba, mindkettőjük 
további pályafutása is ezen intézményhez kötődött. Dobos Piroska az Újpesti 
Könyvtárosképző oktatója volt, utóbb a Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, majd 
osztályvezetője. Népművelési gyökereihez hű maradva 1956-ban jelentette meg 
Budapesten A magyar népművelés tíz éve (1945–1954) című háromkötetes összeállí-
tását. Gaschler Rezső, akkor a Népkönyvtári Központ munkatársa, 1950–51-ben a 
Népművelési (Könyvtárosi) Iskola vezetője,106 majd a FSZEK-ben, illetve a Pest 
Megyei Könyvtárban dolgozott. Gerő Gyula neve a Könyvtáros szerkesztőjeként vált 
híressé szakmai körökben, legutóbbi munkája a Magyar könyvtártörténeti kronoló-
gia 4 monumentális kötete (Budapest, 2009–2014). Gyimesi Pál a Felsőoktatási 
Minisztérium Egyetemi Főosztályának Személyzeti Osztályán dolgozott, később az 
ELTE Egyetemi Könyvtára munkatársa, legutóbb az ELTE Jogi Kari Könyvtár 
igazgatója volt. Havasi Zoltán a Felsőoktatási Minisztérium Tankönyvkiadó Osztá-
lyáról vált könyvtárossá, karrierje a szegedi egyetemi könyvtár, illetve az OSZK 
főigazgatójaként teljesedett ki. Lakatos Éva a híres sajtótörténész, folyóirat-bibliográ-
fus, akkor az OSZK, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum megbecsült munkatársa. 
Lipták Pált egész könyvtárosi működése az 1952. március 9-én, Rákosi Mátyás szüle-
tésnapján elsőként felavatott107 békéscsabai megyei könyvtárhoz kötötte, innen ment 
nyugdíjba könyvtárigazgató beosztásból. Rózsa György akkor a Népkönyvtári 
Központ alkalmazottja volt, később az Akadémiai Könyvtár tudós főigazgatója. 
Simon Mária (névváltozata: Simon Mária Anna), akit az Elnöki Tanács Titkársága 
iskolázott be, tanulmányai után alma matere oktatója volt, később a Könyvtártudo-
mányi és Módszertani Központ, illetve az Akadémiai Könyvtár munkatársa. Takács 
Miklós 1954-től a szombathelyi megyei könyvtár munkatársaként, 33 évig igazgató-
jaként szolgálta Vas megye művelődését. Talán a harmadik évfolyamnak volt diákja 
Veredy Katalin, az Országgyűlési Könyvtár egyik igazgatója.108 Zalai Zoltán pályafu-

104 Gerő Gyula (2001): A (h)őskor könyvtárosai. Könyv, Könyvtár Könyvtáros. 9. 39. p.
105 Horváth Vera, a Könyvtári Osztály vezetője levele a Népművelési Minisztérium Pénzügyi Osztályá-

nak. Bp., 1950. január 25. MNL OL XIX-I-3-s Népművelési Iskola (Könyvtáros Iskola) 1950. Alkal-
mazottak.

106 Vö. Gaschler Rezső kinevezési okirata. Bp., 1950. március 30. MNL OL XIX-I-3-s Népművelési Iskola 
(Könyvtáros Iskola) 1951. Alkalmazottak.

107 Rákosi elvtárs születésnapján felavatták az ország első megyei könyvtárát. Könyvbarát. 1952. 4. 
15-16. p.

108 Vö. MNL OL XIX – I – 2 – f. 126. doboz. 847/8551-16. sz. irat. Kérelem.
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tása pedig az Országos Könyvtári Központ és a Népkönyvtári Központ irányításán 
keresztül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárhoz vezetett.109

A LEVELEZŐ OKTATÁS A KÖNYVTÁROS KÉPESÍTÉSI 
KÖVETELMÉNYEK

A Pedagógiai Főiskolán a felvétel előfeltétele a könyvtárosi munkatapasztalat, 
alkalmazás volt, a „középiskolai végzettség igazolása nem szükséges.” A végrehajtási 
utasítás kimondta továbbá, hogy „a Főiskola könyvtárosképző szakán folytatott 
tanulmányok alapján könyvtárosi oklevelet szerzett hallgatók a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem könyvtárosképző szakán [erre a képzésre már 1953-ban 
a levelező formát javasolták] egyetemi képesítést szerezhetnek, és ebben az esetben 
kérelmükre a főiskolai tanulmányi idő az előírt egyetemi tanulmányi időbe teljes 
egészében beszámítható.” 

Utóbbi két kitétel a 128/1951. (VI. 17.) sz. Minisztertanácsi rendelet alapján a 
felsőoktatásban megszervezett levelező oktatásnak a maitól teljesen eltérő értelmezé-
séről is szól. A jogforrás alapján ezen oktatási forma egyik jellegzetessége, hogy 
határozottabban épít az egyéni tanulásra: „félévenként három konferenciát kell 
szervezni. Mindhárom konferencia a budapesti hallgatók számára kötelező. A 
könyvtár szakos vidéki hallgatók a második konferencián kötelesek megjelenni, az 
első és harmadik konferencia számukra fakultatív.”110 Másrészt azonban azt is 
előírja, hogy a kimeneti oldalon „a rendes hallgatók részére kiadott oklevéllel azonos 
képesítő értékű,” de „a levelező tanfolyamokra való felvétel nincs iskolai végzettség-
hez kötve.” Ez a gyakorlatban azt jelentette – nem kis tiltakozást váltva ki többek 
között az egyetem részéről –, hogy olyan személyek is egyetemi polgárokká válhat-
nak, akiknek nincs érettségijük. „A hallgatót azonban – folytatódik a rendelet – álta-
lában csak arra a karra /szakra/ lehet felvenni, amely munkaköre természetének 
megfelel,” „szükség esetében az illetékes miniszter a megfelelő előképzettséggel nem 
rendelkező jelentkező részére előkészítő tanfolyamot szervezhet.”111 A diákok 
előképzettsége tehát a 6 elemitől az egyetemi diplomáig,112 akár a doktori címig 
terjedt. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az ellenőrző dolgozatok mellőzését 
kérő, a Főiskola által felterjesztett kérvényben éppen a könyvtár szakot hozzák fel 

109 Vö. A Pedagógiai Főiskolán 1953-ban végzett esti hallgatók névsora. Bp., 1953. június 24., il-
letve [A Pedagógiai Főiskola könyvtár szakán] II. évesek. Keltezés nélkül. MNL OL XIX-I-3-d. 
Könyvtárosképzés. 1954–1955. Ezúton is köszönöm Kégli Ferencnek, hogy a kutatási projekt kereté-
ben készült életrajzi adatgyűjtése eredményeit rendelkezésemre bocsátotta.

110 Csukás István főosztályvezető körlevele a levelező hallgatók kötött foglalkozásáról. Bp., 1954. január 
24. MNL OL XIX-I-2-f. 126. doboz. 847/8552-1/2/1954. sz. irat.

111 A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 128/1951. (VI. 17.) M. T. számú rendelete a levelező 
oktatásnak az egyetemeken és főiskolákon való bevezetése tárgyában. Magyar Közlöny. 1951, 91. sz. 
(VI. 17.) 600. p., illetve Könyvtárügyi Szemle. 1951. 3/4. sz. 90-91. p.

112 Miszti László (1954): A főiskolai könyvtárosképzés néhány kérdéséről. A Könyvtáros. 1954, 7. 29. p.
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egyik ’minőségi’ példaként: „önálló munkát – márpedig akkor van értelme a 
dolgozatnak – nem kaptunk hallgatóinktól, legfeljebb kétes önállóságú munkát, de 
azt is csak a nyelvészeti és némely könyvtártani ellenőrző dolgozatnál.” (A lehangoló 
valóság végül engedékenységre bírta a minisztériumot a házi dolgozatok tekinteté-
ben.113) 1953 nyarára 111-en végeztek a főiskolán (levelezőn 62, estin pedig 49 
hallgató), 1954 májusára pedig már negyvenen jelezték továbbtanulási szándékukat 
a Népművelési Minisztérium felé, de ügyük nem volt megoldott. Mindazonáltal „A 
főiskolát végzettek egyetemi továbbképzése feltétlen fontos azért – írja Jánosi Ferenc 
népművelési miniszterhelyettes az oktatási tárca felelőséhez írott levelében –, mert a 
tudományos könyvtárak munkatársainak a főiskola nem adott elég ismeretet 
tudományos munkakör betöltésére.”114 Az ELTE-n azonban csak az 1955/56-os 
tanévvel indult meg a levelező oktatás,115 bár már a Könyvtártudományi Intézet 
1952-ben lezajlott felülvizsgálata is foglalkozott e kérdéssel, és a felülvizsgáló 
bizottság arra a döntésre jutott, hogy 1953-tól biztosítani kell a Pedagógiai Főiskolát 
végzettek továbbtanulását, de csak esti tagozaton, levelezőn nem.116 

Így a tudományosság szempontja és az egyetem elképzelései, illetve a szakma, az 
intézmények káderszükséglete, a minisztérium és a (kultúr)politika antagonisztiku-
san ellentétes érdekei feszültek egymásnak. 

Sőt, időközben a Varjas Béla által már 1947-ben sürgetett117 képesítési követelmé-
nyeket szabályozó rendelet is megszületett. Szükséges volt ez egyrészt önmagában a 
szakmai munka színvonalának emelésére, hiszen a kezdeti időszakban a sok 
újonnan létrehozott könyvtárat és könyvtárosi státuszt meglehetősen hiányos 
előképzettségű és csak kevéske szakismeretekkel rendelkező, sokszor csak néhány 
hónapos, hetes, akár néhány napos szaktanfolyami végzettséggel bíró munkatársak-
kal töltötték fel, másrészt pedig azért, „mert a megyei könyvtárakat tudományos 
könyvtárakká kell fejleszteni, továbbá több olyan megyei székhely van, ahol nincs 
tudományos könyvtár és így a tudományos könyvtári funkciót ezeken a helyeken a 
megyei könyvtáraknak már most be kellene tölteni.”118

A Népművelési Miniszter 11-2-18/1954. NP. M. számú utasítása rendelkezett a 
könyvtárosi munkakör képesítéshez kötéséről és a könyvtárosok továbbképzéséről; 
eszerint a megyei könyvtárak vezetőinek, illetve helyetteseiknek és osztályvezetőik-
nek, valamint a járási vagy budapesti fiókkönyvtárak vezetőinek 1954. augusztus 
1-jétől csak egyetemi vagy pedagógiai főiskolai könyvtár, magyar, történelem, 

113 Apáczai Csere Főiskola kérvénye. 8552-1/1-1955. sz. Bp., 1955. március 3. MNL OL XIX-I-2-f. 8550-
13/1955. sz. irat

114 Jánosi Ferenc (előadó Kondor Istvánné) NM miniszterhelyettes levele az oktatásügyi miniszterhez. 
Bp., 1954. május 11. MNL OL. XIX-J-2-f. 865/855-5/1954. köteg

115 Erdey-Grúz Tibor oktatásügyi miniszter levele Darvas József népművelési miniszternek. 880/1955.
Min. Bp., 1955. június 20. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés, 1954–1955.

116 Vö. A Pedagógiai Főiskolát végző hallgatók egyetemi továbbtanulásának kérdése. Dátum nélküli 
fogalmazvány. ELTE Levéltár, Fond 19/b.

117 Vö. Varjas Béla (1947): Könyvtárosképzés. Magyar Könyvszemle. 1947. 7-13. p.
118 Jánosi Ferenc (előadó Kondor Istvánné) NM miniszterhelyettes levele az oktatásügyi miniszterhez. 

Bp., 1954. május 11. MNL OL. XIX-J-2-f. 865/855-5/1954. köteg
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magyar-történelem, orosz, magyar-orosz, magyar-idegen nyelv szakot végzett 
személy nevezhető ki. A már kinevezetteknek 1956. október 1-jéig meg kell kezde-
niük tanulmányaikat és 1961. október 1-jéig le kell diplomázniuk; a más oklevéllel 
rendelkezőknek különbözeti vizsgát kell tenniük. A kisebb gyűjtemények könyvtá-
rosai esetében az utasítás minimum érettségit vagy tanítóképző végzettséget írt elő, 
ennek pótlására 1955. október 1-jéig meg kell kezdeniük középiskolai tanulmányai-
kat és 1960. október 1-jéig le kell érettségizniük. Ugyanez a határidő vonatkozik a 
maturálás tekintetében azokra is, akik az utasítás megjelenésekor még csak hat 
elemit jártak. Az ennél alacsonyabb iskoláztatású kollégákat, ha éppen nem járnak 
iskolába, akkor 1954. október 1-je után nem hagyhatják meg beosztásukban. A 
képesítési követelmények megjelenése előtt kinevezett minden nem megfelelő 
szakképzettségű kollégának könyvtártechnikai minimum-vizsgát írtak elő.119 

Jánosi Ferenc népművelési miniszterhelyettes leveléből tudható, hogy ez a 
gyakorlatban – csupán a jelen dolgozat szempontjából kiemelten fontos felsőfokú 
képesítések tekintetében – azt jelentette, hogy „a megyei könyvtárak vezetőinek és 
vezetőhelyetteseinek, járási könyvtáraink vezetőinek mintegy 50 %-a nem rendelke-
zik egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel.” Vagyis 1955-től 1960-ig 710 főnek kell 
könyvtár szakos egyetemi vagy főiskolai oklevelet szerezniük a magyar könyvtári 
rendszer különféle beosztásaiban. 

Az egyik népművelési minisztériumi munkaanyag tanúsága szerint a képesítési 
követelmények 1954 decemberében a tömegkönyvtárak munkatársainak összesen 
36%-át érintették; – a Szabó Ervin Könyvtár adatai nélkül – 35 könyvtárost kellett 
már elbocsátani, további 22 ügy folyamatban volt, 39 kolléga maga kérte felmentését 
és 114-en már megkezdték a számukra előírt továbbtanulást.120

Mihályi Imre feljegyzésében közelebbről meg nem nevezett körökben (más 
forrásból azonban bizonyosan az Oktatásügyi Minisztériumban 1954. június 4-én 
Kardos Lajos, az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Kar dékánhelyettese, 
Haraszthy Gyula könyvtártudományi intézeti tanszékvezető, Miszti László pedagó-
giai főiskolai tanszékvezető, a Népművelési Minisztérium képviseletében Kondor 
Istvánné és Mihályi Imre, az Oktatásügyi Minisztériumból pedig Kovács Ferenc és 
Ladányi Andor részvételével tartott megbeszélésen)121 felvetődött az a nézet, hogy a 
képesítési követelményekről szóló rendeletnek akkor is meg tudnának felelni a 
továbbtanulásra kötelezett könyvtárosok, ha a pedagógiai főiskolai végzettségükkel 
nem könyvtár, hanem magyar vagy történelem egyetemi szakra jelentkeznének. 
Ezzel ellentétben állt a Mihályi által képviselt „hivatalos” álláspont: a fejlődő megyei 

119 A Népművelési Miniszter 11-2-18/1954. NP. M. számú utasítása a könyvtárosi munkakör képesítés-
hez kötéséről és a könyvtárosok továbbképzéséről. A Könyvtáros. 1954. 8/9. 44-45. p.; eredeti közlése: 
Népművelési Közlöny. 1954. augusztus 27. 154-155. p.

120 Mihályi Imre 1954. november 30-ai fogalmazványa a könyvtárosképzésről. MNL OL XIX-I-3-d 2. 
doboz. Könyvtárosképzés, 1954–1955.

121 Feljegyzés az Oktatásügyi Minisztériumban június 4-én az egyetemi könyvtáros-képzés szervezeti 
kereteivel kapcsolatos problémák megbeszélésére tartott értekezletről. Bp. 1954. június 5. MNL OL. 
XIX-I-2-f. 154. doboz. 865/855-5/1954. köteg
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és járási könyvtárak munkatársai számára „nem tesszük lehetővé, hogy egyetemi 
színvonalon foglalkozhassanak e kérdésekkel, hanem arra hívjuk fel őket, hogy 
behatóan tanulmányozzanak irodalmi, illetve történelmi problémákat.”122

Az Oktatási Minisztérium részéről Füszfás Jenő főosztályvezető szállt be a 
diskurzusba és fogalmazta meg ellenvetéseit a káderszükséglettel kapcsolatban: 
nincs szükség annyi egyetemi diplomás könyvtárosra a megyei, járási és városi 
könyvtárakban, az ELTE-n nincs levelező képzés másik szakon sem, és a tanterv 
kidolgozására már nem áll rendelkezésre kellő idő a tanévkezdésig, ezért felveti, 
hogy „tekintettel arra, hogy az egyetemen folyó könyvtárosképzés tudományos és 
nem népművelés jellegű, amennyiben a Népművelési Minisztérium fenntartja az 
átiratában jelzett szükségletét, javasoljuk a Népművelési Minisztériumhoz tartozó 
önálló könyvtárosképző főiskola felállítását.”123 Egy, a Pedagógiai Főiskola megszün-
tetése, újraindítása, áthelyezése kapcsán 1955 tavaszán keletkezett irat szintúgy 
foglalkozik e kérdéssel: „Szükséges felfigyelni néhány jelenségre, amely arra enged 
következtetni, hogy az egyetemen folyó könyvtárosképzés léte is problematikus,” 
így, ha másképpen nem lehetséges, magának a Népművelési Minisztériumnak kell az 
oktatási tárcával együttműködve kézbe vennie a könyvtári szakképzés ügyét.124

Nem sokkal a képesítési követelmények deklarálása után az Országos Könyvtár-
ügyi Tanács állásfoglalásában pedig az állt, hogy a levelező képzést az ELTE Könyv-
tártudományi Intézetében csak a pedagógiai főiskolai oklevéllel rendelkező könyv-
tárosok számára kell megszervezni.125 Másrészről viszont a nem könyvtáros 
diplomával rendelkezők továbbképzésének lehetőségeit fontolgatták, egy-, illetve 
kétéves, úgynevezett „ráfejelő” egyetemi kurzusok megindítása formájában; sőt, az I. 
Országos Könyvtáros Konferenciától kezdődően időről időre felvetődött a tudomá-
nyos szintű képzés, az aspirantúra megszervezése. 126

A könyvtárosként való alkalmazás előfeltételeit meghatározó népművelési 
miniszteri utasítás nem vonatkozott a népművelési szakemberekre, illetve a taná-
csoknál 1955 elejétől alkalmazott „megyei és járási könyvtárügyi előadók”-ra, de 
Mihályi arról a tervről számolt be, hogy a rendelkezés hatályát rájuk szintén kiter-
jesszék. Azonban a népművelési szakemberek képesítési követelményeiről szóló 

122 Mihályi Imre feljegyzése Mikó Zoltán részére. Bp., 1954. június 23. MNL OL XIX-I-3-d. 
Könyvtárosképzés. 1954–1955.

123 Füszfás Jenő főosztályvezető feljegyzése a Népművelési Minisztérium egyetemi könyvtáros-képzés 
tervszámjavaslatával kapcsolatban. Bp. 1954. május 20. MNL OL. XIX-J-2-f. 154. doboz. 865/855-
5/1954. köteg

124 Mihályi Imre feljegyzése Non György elvtársnak a képzésről. Bp., 1955. március 24. MNL OL XIX-I-
3-d 2. doboz. Könyvtárosképzés. 1954–1955

125 Újhelyi Szilárd főosztályvezető anyaga a könyvtárosképzésről. Bp., 1955. február 14. MNL OL XIX-I-
3-d. Könyvtárosképzés. 1954–1955.

126 Haraszthy Gyula levele az Oktatásügyi Minisztérium Tudományegyetemi Főosztálya részére. Bp., 
1954. november 18. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 1954-1955., illetve Varjas Béla (1952): 
Beszámoló a magyar könyvtárügy fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről és feladatairól. Könyvbarát. 1952, 
12. 6. p.



36 KÖNYVTÁR

11-1-132/1954. számú utasítás127 „a népművelési osztályvezetők és csoportvezetők 
részére is minimumként csak a gimnáziumi érettségit vagy tanítóképzői oklevelet 
jelöl meg,” ami jóval kevesebb a könyvtárosok számára előírtnál.128 Végül azonban 
az ELTE könyvtár szakán az 1955/1956-os tanévvel meginduló ötéves levelező 
képzésre – minimum két év gyakorlattal és érettségivel, illetve azzal egyenértékű 
iskolai végzettséggel rendelkezve – nemcsak a könyvtárosok, hanem „az államigaz-
gatási szervekben dolgozó és könyvtári munkával foglalkozó népművelési munká-
sok” is jelentkezhettek 22 és 40 éves kor között.129 Mindazonáltal ezen képzési 
formára eleve a hallgatók 3 százaléka erejéig érettségi nélküliek felvételét tervezték, 
ezt a rátát azonban az Oktatásügyi Minisztérium nevében Csetreki Lajos személy-
ügyi főosztályvezető egyik levelében 15–20 százalékra akarta feltornázni.130

A PEDAGÓGIAI FŐISKOLA MEGSZÜNTETÉSE

Mindazzal együtt, hogy a képesítési követelményekről szóló határozat egyértelműen 
számított még a Pedagógiai Főiskolára, 1954 utolsó hónapjaiban már egyre érezhe-
tőbb volt, hogy az oktatási kormányzat és a pártvezetés sem szán hosszú jövőt az 
intézménynek.131 Mihályi Imre 1954. november 29-én értesült az Oktatásügyi 
Minisztérium 14/855-19/9/1954. számú leveléből arról, hogy a pécsi egyetemi 
könyvtár vezetőjével való csere következtében az Oktatásügyi Minisztérium Dr. 
Scher Tibort bízta meg még feltehetően november első dekádjában a tanszék 
vezetésével és egyidejűleg kiírta a tanszékvezetői pályázatot. Ám a pályázat már 
december 1-jén megjelent, sőt a pécsi pedagógiai főiskolán már november végén 
kifüggesztették a felhívást, és Mihályi nehezményezte, hogy abban egyáltalán nem 
szerepel, hogy milyen tárgyak oktatását kívánnák az új tanszékvezetőre bízni, a 
megfogalmazás teljesen általános és meghatározatlan: „A kinevezendő tanszékve-
zető tanár kötelessége lesz a tanszéken folyó munkát irányítani, előadásokat tartani, 
szemináriumokat vezetni, vizsgáztatni.”132 A tanszék funkciója miatt, vagyis azért, 
mert elsődlegesen a Népművelési Minisztériumhoz tartozó könyvtárak számára 
képzett kádereket, indokoltnak tartotta volna, hogy a pályázatot a Népművelési 
Közlönyben, illetve A Könyvtárosban tegyék közzé. A december közepi határidőig 

127 A népművelési miniszter 11-1-123/1954 Np. M. sz. utasítása egyes népművelési munkakörök képesí-
téshez kötéséről.

128 Mihályi Imre feljegyzése Újhelyi elvtárs részére. Bp., 1955. január 7. MNL OL XIX-I-3-d. 
Könyvtárosképzés. 1954–1955.

129 Újhelyi Szilárd főosztályvezető 865-V-9-9 sz. körlevele az egyetemi könyvtár szakos levelező oktatás 
tárgyában. Bp., 1955. május 11. MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 1954–1955.

130 Csetreki Lajos OM személyügyi főosztályvezető feljegyzése Darvas elvtársnak. Bp., 1955. április 27. 
MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzé. 1954–1955.

131 Vö. Mihályi Imre feljegyzései Barabási Rezső részére. 1954. december 16., 17., 23. és 1955. február 1. 
MNL OL XIX-I-3-d. Könyvtárosképzés. 1954–1955.

132 Az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola pályázata. Oktatásügyi Közlöny. 1954, 23. sz. p. 307.
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Scher Tibor és Kéki Béla jelentkezése érkezett meg, illetve „folyamatban volt” 
Kerekes András, a kaposvári megyei könyvtár vezetőjének anyaga, aki azonban 
akkor még a főiskola III. éves hallgatója volt. A részben bizalmas minősítésű 
anyagból kiderült, hogy könyvtári munkát nem végző vidéki pedagógusok szintén 
érdeklődtek az állás iránt. A főiskolai tanács eredetileg december 20-án tervezte az 
ügy tárgyalását, a másik napirendi pont elhúzódása miatt azonban erre mégsem 
került sor. „A tanácsülést követően könyvtári szakemberek körében heves vita 
alakult ki, amelynek az a lényege, hogy a főiskolai könyvtárosképzést meg kell 
szüntetni, az egyetemi képzést pedig meg kell tartani, sőt meg kell azt erősíteni.” Így 
lehetséges, hogy 1955. szeptemberében már nem is indul új évfolyam, ebben az 
esetben – Mihályi jóslata szerint – Scher megbízatását egyszerűen meg fogják 
hosszabbítani. Az 1955. január 26-ai ülésen a tanács egyértelműen Scher Tibort 
támogatta, a többi pályázóról csak röviden szólva, csupán azt ismertették, hogy ők 
miért nem kaphatják meg a tisztséget. Kéki Béla, a műegyetem könyvtárának 
osztályvezetője – aki egyébként a minisztérium támogatottja volt – azért nem 
jöhetett szóba, mert egyetemi végzettséggel nem, csupán abszolutóriummal rendel-
kezett, a budapesti, majd a kolozsvári egyetemen végzett magyar-pedagógia-
esztétika szakos tanulmányokat. Mindazonáltal Mihályi Imre az eljárást „a fennálló 
szabályokkal ellentétben álló”-nak és az intézmény megszüntetését sugallónak 
minősítette. „A probléma bizalmas jellegére való tekintettel az előzménye és maga a 
terv mind a mai napig nem kerültek nyilvánosságra. … Értesülésem szerint – szól 
értékelése – a főiskola egész ügye jelenleg a Pártközpontban van és rövid időn belül a 
Minisztertanács elé kerül.”

A sub rosa zajló folyamatokról A Könyvtárosban 1954 májusában megjelent, Ej, 
ráérünk arra még! című cikkben csak bizonytalan megfogalmazású közlés olvasható 
arról, hogy abban az évben a főiskolán nem indul nappali és esti tagozat, de feltehe-
tően levelező sem, az egyetemre pedig magyar–könyvtár szakpárra lehet jelentkezni 
nappali és esetleg levelező oktatási formára. A főiskolai diplomát megfejelő képzés-
ről még vita folyik. Mindezért „mi szégyelljük magunkat” – írja a szerkesztőség.133

Mihályi hírei azonban igaznak bizonyultak annak ellenére is, hogy 1954–1955 
fordulóján az Oktatásügyi Minisztérium vonatkozó javaslatában még az olvasható, 
hogy „a többirányú káderszükséglet szükségessé teszi, hogy kettéválasszuk a 
könyvtárosképzést,” az egyetem csak kis létszámú évfolyamokkal a tudományos 
könyvtárak igényeit szolgálja, a tömegkönyvtárak munkatársait a főiskolán magyar-, 
esetleg történelem–könyvtár szakos képzésben készítsék fel hivatásukra.134 

Nem sokkal ezután pedig a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
1017/1955. (II. 6.) Mt. h. számú határozata,135 illetve az oktatásügyi miniszter 

133 Ej, ráérünk arra még!. K. 1954, 5. 22. p.
134 Mihályi Imre feljegyzése Újhelyi Szilárd részére. Bp. 1955. január 4. MNL OL XIX-I-3-d. 

Könyvtárosképzés, 1954–1955.
135 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1017/1955. (II. 6.) Mt. h. számú határozata a Buda-

pesti Pedagógiai Főiskola megszüntetéséről. Oktatásügyi Közlöny. 1955, 4. sz. 51. p. 
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20/1955. (O.K.5.) OM számú utasítása136 végül ténylegesen kimondta a Budapesti 
Pedagógiai Főiskola megszüntetését: a főiskola 1955. július 31-ével bezárta kapuit. 
A nem pedagógus hallgatók levelező oktatását 1956. július 1-jéig a szegedi Pedagó-
giai Főiskola folytatta Budapesten, az általános tantárgyak esetében az esti és a 
levelező formát ötvöző félévenkénti 2-3 konzultáció biztosításával,137 de például „a 
felvilágosító és olvasószolgálat, valamint hírlap- és folyóiratkezelés oktatását a 
könyvtárszakon konferenciák [értsd: konzultációk, tanórák] nélkül.138 Az összesen 
83 fő II. és III. éves könyvtár szakos hallgatónak legkésőbb az 1955/56-os tanév 
végéig le kellett államvizsgázniuk, „az általános iskolai tanárok képzéséről az egri, 
pécsi, szegedi pedagógiai főiskolák útján kell gondoskodni.” 

A felszámolással kapcsolatban gondoskodni kellett a személyzet elhelyezéséről: 
jelen dolgozat témája szempontjából Scher Tibor megbízott tanszékvezető, Simon 
Mária tanársegéd, Bácsy Ernő könyvtárvezető és Szauder Józsefné könyvtáros 
további sorsa releváns.139 1955 augusztusában pedig már tudható volt, hogy Simon 
Mária (Anna) a Népművelési Minisztérium könyvtárába kérte áthelyezését, és ezen 
szándéka a minisztériumban támogatásra talált,140 Scher Tibor pedig később többek 
között az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének is volt oktatója. A főiskola 
vagyonának sorsáról a következőképpen rendelkeztek: a központi könyvtár az egri 
pedagógiai főiskolához, a könyvtári tanszék könyvei részben a „Budapesten szerve-
zendő konzultációs központ”-hoz, részben pedig a központi könyvtárral Egerre 
kerültek. A dokumentumok és a könyvtári berendezés átadása a központi könyvtár 
esetében ömlesztve /darabszám szerint/ kellett, hogy történjen, a tanszéki gyűjtemé-
nyek leltár szerint.141 Bácsy Ernő a központi könyvtárral együtt Egerben folytatta 
pályafutását, Szauder Józsefné nevével utóbb az ELTE Egyetemi Könyvtárában 
lehetett találkozni.

1955 nyarán tehát – ahogyan mondani szokás – egyetlen tollvonással eltűnt az 
Apáczai Csere János nevét viselő budapesti pedagógiai főiskola; „mivel … 
könyvtárosszaka [sic] betöltötte azt a feladatát, amivel kormányzatunk megbízta 
(könyvtáros középkáderek képzése mindenekelőtt közművelődési könyvtárhálóza-
tunk számára), fokozatosan megszűnik,”142 de már a törvény előkészítése alatt 

136 Az oktatásügyi miniszter 20/1955. (O.K.5.) OM számú utasítása a budapesti Apáczai Csere János 
Pedagógiai Főiskola megszüntetéséről. Oktatásügyi Közlöny. 1955. 5. sz. 58. p.

137 Vö. A volt Felsőoktatási Minisztérium levele a Pedagógiai Főiskola igazgatójának. Bp., 1954. október 
8. 8550-56. MNL OL XIX-I-2-f. 8550-56.

138 Vö. Az esti tagozat oktatásának szabályozása a pedagógiai főiskolákon. Bp. 1954. december 18. 8550-
26/4. MNL OL XIX-I-2-f. 8550-26/4

139 Sulán Béla 14/855-4/4/1955. sz. levele Újhelyi Szilárd OM mb. főosztályvezetőhöz. Bp., 1955. május 
31. MNL OL XIX-I-3-d 2. doboz. Könyvtárosképzés. 1954-1955.

140 MNL OL XIX-I-2-f. 376. doboz. 8550-13/1955. sz. irat
141 A budapesti Pedagógiai Főiskola könyvtárának átadása. 8550-13/11. Bp., 1955. március 26. MNL OL 

XIX-I-2-f. 8550-13/11.
142 Haraszthy Gyula (1954): Zárszó a könyvtáros-képzésről folytatott vitához. A Könyvtáros. 1954, 10. 

25-28. p.
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tervként vetődött fel a főiskolai szintű képzés újraindítása az 1955/1956-os tanévre.143 
Az Oktatásügyi Minisztérium még 1955. márciusában felajánlotta, hogy az egri 
pedagógiai főiskolán induljon könyvtár szak, de csak abban az esetben, ha a Népmű-
velési Minisztérium minimum 5–6 évre biztosítja a beiskolázást. A népművelési 
tárca a hevesi megyeszékhelyen megfelelő gyakorlóhelyet és „a tanszék szilárd 
vezetés”-ét hiányolva inkább Szegedet vagy Pécset javasolta, de csak levelező 
oktatásra tartva igényt,144 így az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke maradt 
szakmánk számára sokáig az egyetlen felsőoktatási képzőhely. 1962-ben Szombathe-
lyen és Debrecenben indult újra könyvtár szakos oktatás a tanítóképzőn, a főiskolai 
szintű képzés újbóli megjelenéséig pedig egészen az 1970-évekig kellett várni.

1945–1956: egy nehéz korszak, a hazai könyvtárak életében bizonyos tekintetben 
hőskor, más szempontból (könyvkivonás, államosítás, nyíltan átpolitizált kulturális 
élet) szégyenfolt. De Magyarországon a könyvtár szakos képzés megteremtődésének 
kora; Sebestyén Géza szavait idézve „elismerés illeti … Varjas Bélát a könyvtáros 
szak megteremtéséért, Haraszthy Gyulát annak megszilárdításáért és Szauder 
Józsefet azért, hogy a tanszék betöltéséig is igyekszik legalábbis a folyamatosságot 
biztosítani.”145 Éppígy elismerés illeti Miszti Lászlót és munkatársait, akik az 
Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán tevékenykedve közvetítettek szaktudást, 
elhivatottságot a sokszor politikai szempontok alapján beiskolázott és gyakran 
meglehetősen hiányos előismeretekkel rendelkező kollégáknak mindaddig, amíg a 
politikai akarat az intézmény reformja helyett a megszüntetése mellett nem döntött. 
1956 korszakhatár, nemcsak a köztörténelemben, hanem szakmatörténetünkben is; 
1956 ősze fordulatot hozott az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén, a kezdeti 
próbálkozások, nehézségek, presztízsviták után új korszak kezdődött Kovács Máté 
tanszékvezetőségével: a könyvtár szak megszilárdítása.

143 Mihályi Imre 1954. november 30-ai fogalmazványa a könyvtárosképzésről. MNL OL XIX-I-3-d 2. 
doboz. Könyvtárosképzés 1954–1955.

144 Mihályi Imre feljegyzése Non György elvtársnak a képzésről. Bp., 1955. március 24. MNL OL XIX-I-
3-d 2. doboz. Könyvtárosképzés. 1954–1955.

145 Sebestyén Géza (1956): Könyvtárosképzés az egyetemen. A Könyvtáros. 1956, 5. 340. p.
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ISKOLAI ÉRDEMSOROK, ÉRTESÍTŐK 
ÉS ÉVKÖNYVEK A XVIII. SZÁZAD 
KÖZEPÉTŐL A XX. SZÁZAD KÖZEPÉIG – 
JELENTŐSÉGÜK, SZÁMBAVÉTELÜK

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Az iskolák által kiadott érdemsorok, értesítők, évkönyvek – összefoglalóan értesítők 
– a magyar oktatás-, művelődés- és társadalomtörténet egyedülálló forrásai. A tanul-
mány célja a XVIII. századtól a XX. század közepéig tartó időszakban megjelent 
iskolai értesítők bemutatása és a bibliográfiai számbavételükről helyzetkép adása. 
Megismerkedhetünk az értesítők kiadását szabályozó rendelkezésekkel, az értesítők 
tartalmával (pl. a diákok és érdemjegyeik, a tanárok és az általuk oktatott tantárgyak, 
az iskola felszereltsége, a tanév történései, a tanárok tudományos munkássága). 
Áttekintést kapunk, hogyan készült az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 
az 1800–1948/49 között időszakban, a történelmi Magyarországon megjelent értesítők 
bibliográfiája. A 20 kötetet kitevő bibliográfia az értesítők leírása mellett azt is 
tartalmazza, hogy mely könyvtári gyűjteményben lelhető fel egy-egy tanév értesítője. 
A következő feladat az értesítőkben található tudományos igényű tanulmányok 
repertorizálása.

KLÁRA BŐSZE GRÁBER: GRADING SCALES, SCHOOL 
REPORTS AND YEARBOOKS ISSUED BY THE SCHOOL 
FROM THE MID 18TH TO THE MID 20TH CENTURY – THEIR 
IMPORTANCE AND BIBLIOGRAPHIC CONTROL

Grading scales, school reports and yearbooks issued by the school are outstanding 
sources of Hungarian educational-, cultural-, and social history. The aim of the study 
is, to submit the school reports issued by the school from the 18th to the mid 20th 
century in Hungary and give a situation report of their bibliographic control. About 
regulations governing the publication of school reports and their elements (students 

1 Gráberné Bősze Klára, nyugalmazott könyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,  
Budapest
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and grades, teachers and subjects taught by them, school facilities, academic events 
and teachers' research work) can also be read. We can also get a detailed insight, how 
the bibliography of school reports published between 1800–1948/49 in the territory of 
the former Hungary, was made in the National Educational Libray and Museum. 
The serie of this bibliography includes 20 volumes, which lists not only the 
bibliographic description of a report, but gives the information also, which library has 
this report. The next task is, to make an index of the scholarly studies of this reports.

„Iskoláink életéről leggazdagabban, a szemtanúk hitelességével az értesítők / 
évkönyvek adnak számot. E műfaj nem az iskolák évi beszámolói egyszerűen, 
hanem a tanárok tudományos megnyilatkozásainak fórumai, az iskolai élet színes 
lenyomatai, emberi sorsok induló szakaszának hírmondói. Köztük vannak a magyar 
és magyarországi szellemi élet kiválóságai. Az iskolatörténeti, tágabban a neveléstör-
téneti kutatásoknak legfontosabb forrásairól van szó.”2

Az iskolai értesítők / évkönyvek nyomtatott formában való megjelentetése a 
XVIII. századik nyúlik vissza. 1777-ben, Mária Terézia uralkodása alatt Bécsben 
jelent meg latinul a „Ratio Educationis”, a királyi-állami tanügyi rendelkezés. 
Kidolgozásában Ürményi József is részt vett.3 A rendelkezés 235. paragrafusa előírta, 
hogy „A tanév végén […] minden iskolában és fakultáson nyomtatásban kell 
megjelentetni a teljes év munkájával kiérdemelt osztályzatok jegyzékét.”4 

Az ebben az időben Magyarországon megjelent, illetve a még fellelhető érdemso-
rokról 1989-ben jelent meg bibliográfia A magyar neveléstörténet forrásai sorozat-
ban. A kiadvány bevezetésében közlik, hogy „A XVIII. század közepén a jezsuita 
gimnáziumok adtak ki először évenként pár lap terjedelmű beszámolót az iskolaévet 
lezáró vizsgák eredményéről. Példájukat fokozatosan követték a többi iskolák, így a 
XVIII. század végére egész sor városból, főleg gimnáziumokból ismerünk rendszere-
sen megjelenő értesítőt. […] legtöbb esetben csak a tanulókról adtak számot.” 
A bibliográfia a városok betűrendjében tünteti fel az érdemsorokat. Ezen belül 
iskolatípusok szerint, majd időrendben. Az 1744. évben kiadott kassai Nomina ... 
című érdemsor a legelső, és egészen az 1800. évig megjelent érdemsorokat tartal-
mazza a bibliográfia. Az értesítők latin nyelvűek, de a „nemzeti iskolák” érdemsorai 
már magyar vagy német nyelvűek. Elsősorban a tanulók érdemjegy szerinti rangso-
rait, az iskola igazgatójának és tanárainak nevét tartalmazzák. A bibliográfiában a 
könyvészeti adatok után azt is megtaláljuk, hogy a kiadványok hol lelhetők fel. 
A keresést többféle mutató is segíti, így iskolatípusok szerinti és időrendi mutató.5

2 Gráber Jánosné – Léces Károly (1996, szerk.): A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–
1948/49. 1. köt. Bp. 7.p. (A magyar neveléstörténet forrásai VIII.)

3 Szinnyei József (1896): Magyar írók élete és munkája. 14. köt. 693. p. http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
4 Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása (1981). ford., jegyz. és muta-

tókkal ell. Mészáros István. Bp., 186. p.
5 A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája . Szerk. Léces Károly. [1.] XVIII. századi érdemsoroza-

tok. Összeáll. Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Pavercsik Ilona. (1989 [!1990]) OPKM, Bp., 213. p.
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A XIX. század elején, az 1806-ban megjelent II. Ratio Educationis 222. paragra-
fusa úgy rendelkezik, hogy „Miután tehát e szabályok szerint a vizsgák befejeződtek, 
az igazgató […] kihirdeti az érdemjegyek rendjét, és […] a tanév végén gondoskodik 
ennek kinyomtatásáról […].”6

Ezek a kinyomtatott értesítők, illetve „érdemsorok” még mindig zömmel latin 
nyelven jelentek meg Juventus gymnasii …, Classificatio juventutis... címmel, de sok 
iskola, főleg a „nemzeti iskolák” magyar nyelven adták ki jelentéseiket. Például, 
„A győri királyi nemzeti főbb iskolában foglalatoskodó ifjúságnak rendre-való 
felosztása …” vagy „A szegedi királyi nemzeti fő oskolákban tanuló ifjuságnak 
osztályozata …” Az 1840-es évektől viszont a tanodák, a gimnáziumok is magyar 
nyelven jelentették meg érdemsoraikat. Ezekben az években néhány érdemsorban 
már megtalálható, olvasható az igazgató vagy a tanár „professores” neve. 

Az 1800–1850. években megjelent érdemsorok / értesítők, „érdemszerinti osztály-
zat”-ok bibliográfiáját is összeállították és 2013-ban jelent meg az Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum (továbbiakban OPKM) kiadásában. Felépítése ugyan-
olyan, mint az előző köteté, tehát a helységnevek betűrendjében intézményenként 
írták le a fellelhető kiadványokat, ezen belül időrendben. Természetesen itt is 
megtalálható a kiadvány lelőhelye. Névmutató és tárgymutató egészíti ki a kötetet. 
Kettőezer értesítő bibliográfiai leírása található a kötetben, de bizonyára vannak 
olyanok, melyek a kiadás után kerültek elő. Az előző időszakhoz tartozó, azóta fellelt 
érdemsorok leírása a függelékben található.7

A XIX. század második felétől új rendelkezés szabályozza az értesítők kiadását. 
1849 nyarán adta ki az osztrák birodalmi kormányzat Bécsben az új tanügyi 
szabályzatot: „Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Oesterreich” – röviden „Entwurf”. Az új rendelkezést a szabadságharc leverése után 
hazánkban is kötelezővé tették, már az 1850/51-es tanévtől. A 116. paragrafus szerint 
minden középiskola köteles évenként értesítőt kiadni. Ennek tartalmaznia kell egy 
„programértekezést,” az iskola rövid történetét, a tanév eseményeit (úgymint a tanév 
megnyitását és a beiratásokat, a tantestületben bekövetkező változásokat, a kirándu-
lásokat és ünnepélyeket, a látogatókat, az egészségi állapotot, az ifjúsági egyesületek 
életét, az önképzőkör munkáját), a tanügyi rendeleteket, a tantervet, tananyagot, a 
használt tankönyveket, a tanárok iskolai és iskolán kívüli szakmai és tudományos 
munkásságát, az iskolai könyvtárak és szertárak állományát és gyarapodását, az 
érettségi vizsgák lefolyását, a tanulók névsorát osztályonként és az elért jegyeket, a 
tanulókra vonatkozó statisztikákat (a tanulók születési évéről, vallásáról, szüleik 
foglalkozásáról stb.), valamint a következő tanévről szóló értesítést.8 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum egyik legfontosabb feladatának 
tekintette, hogy az iskolai értesítők, évkönyvek bibliográfiáját összeállítsa, kiadja. 

6 Mészáros: ua. 324. p.
7 Gráberné Bősze Klára (2013, szerk. és összeáll.): A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-

1850. OPKM, Bp., 2013. 248. p.
8 Magyar pedagógiai lexikon (1933) Révai, Bp., 511-512. p.
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(Az 1930-as évek második felétől nevezték évkönyvnek az addig értesítőnek titulált 
kiadványokat.) Hazánkban az OPKM rendelkezik az egyik legnagyobb értesítőgyűj-
teménnyel, az Országos Széchényi Könyvtár mellett. Gazdag értesítőállományt 
tudhat magáénak a Debreceni Egyetemi Könyvtár, a Pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtár, a Sárospataki Református Kollégium, a Soproni Berzsenyi Gimnázium 
Könyvtára, a Szegedi Egyetemi Könyvtár. Természetesen még nagyon sok egyházi és 
világi iskolának, könyvtárnak, levéltárnak és más intézménynek van szép értesítő-
gyűjteménye. 

Az OPKM 1984. évi évkönyvében Kondor Imre ír a könyvtár három 
különgyűjteményéről – iskolai értesítő / évkönyv, tankönyv és gyermek- és ifjúsági 
irodalom –, de elsősorban az értesítőkkel foglalkozik.9 „Joggal nevezhető hagyomá-
nyosnak e három különgyűjtemény, mert hiszen 100 éve annak, hogy az akkor 
alapított Országos Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum alapszabálya programsze-
rűen előírta a három kiadványfajta teljesség igényével való gyűjtését. […] E három 
különgyűjtemény értéke éppen teljességében van. Ezt hangsúlyozta teljes meggyőző-
déssel és meggyőző érveléssel [az akkori igazgató] Vángel Jenő […] össze kellene 
gyűjteni iskoláink értesítőit is, hogy azok a pedagógiai könyvtárban nemcsak esetlege-
sen beküldött egy-két értesítővel lennének képviselve, hanem az összesekkel.”10

Kondor Imre tanulmánya a következő rendben tárgyalja témáját:
1. Az iskolai értesítők műfaji meghatározása
2. Az értesítő-gyűjtemény kialakulásának története
3. Az értesítő-gyűjtemény tartalmi és időbeli határai
4. A gyűjtemény feldolgozása

a) könyvtári nyilvántartás
b) bibliográfiai feltárás

5. A gyűjtemény értéke és jelentősége
6. Az értesítőgyűjteménnyel kapcsolatos további feladatok.

Dolgozatának végén a legsürgősebb feladatokat veszi számba. Szomorúan állapítja 
meg, hogy az értesítőgyűjtemény „a kutatók számára megközelíthetetlen és jelenlegi 
tárolóhelye egyáltalán nem biztosítja a megkívánható fokozott védelmet.”

Kondor Imre munkáját munkatársa, Léces Károly folytatta az OPKM-ben. 
Az értesítőbibliográfiáról írt rövid dolgozatában a célokat és feladatokat fogalmazza 
meg: 

„A ’Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása’ c. 
kutatási főirány tanácsával kötött szerződés alapján, a Tudománypolitikai Bizottság 

9 Kondor Imre (1984): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum három hagyományos 
különgyűjteménye: az iskolai értesítők (évkönyvek), a tankönyvek és a gyermek- és ifjúsági irodalom 
gyűjteménye. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve 1984. Bp., 66-80.p. ; Kondor Imre 
(1911–1990.) Új magyar életrajzi lexikon. 3. 2002. Bp.

10 Vángel Jenő (2005): A Tanszermúzeum és a Pedagógiai Könyvtár. Magyar Pedagógia 1907. ; Vángel 
Jenő (1864–1918). Droppánné Debreczeni Éva: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története 
I. 1877-1933. Bp., . 44-46. p.
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és a Művelődési Minisztérium anyagi támogatásával az OPKM vállalta a magyaror-
szági iskolai értesítők bibliográfiája kéziratának elkészítését 1990-re. A főirány 
koncepciójának 6. pontja megállapítja: ’A magyar oktatás- és tudománytörténet a 
nemzeti múlt értékeinek és emlékeinek kutatásában, a legelhanyagoltabb területek 
közé tartozik. Az iskolák és az oktatás történetének a forrásai még jórészt feltáratla-
nok, hiányzik a magyar egyetemek, s a kiemelkedő kollégiumok (Sárospatak, Debre-
cen, Nagyenyed, Pápa, Pannonhalma, Esztergom, stb.), szakiskolák (pl. Keszthely) stb. 
emlékeinek az összegyűjtése, a tanárok, tanulók névsorainak megállapítása, pedig 
ezek nélkül a magyar értelmiség története, a hazai intellektuális tevékenység múltja 
nem írható meg.”11 

Mint a továbbiakban írja „a célok egyben meghatározták az OPKM ezzel kapcso-
latos feladatait.” És az intézmény magára is vállalta a feltáratlan iskolai értesítők / 
évkönyvek teljes feldolgozását, bibliográfiai leírását.

Az OPKM-ben a korábbi évtizedekben már készítettek a gyűjteményről egy 
rövidített katalógust. A feladat az volt, hogy a teljes állomány egyenkénti kézbevéte-
lével, a nemzetközi szabványoknak megfelelő, új és teljes bibliográfiai leírások 
szülessenek. A munka 1989-ben kezdődött a könyvtár főkönyvtárosai: Bakó Anna, 
Gráberné Bősze Klára, Tóthpál Józsefné és Verőczei Katalin részvételével, Balogh 
Ildikó később csatlakozott. A bibliográfiai leírások akkor még írógépen készültek, a 
kész leírásokat Léces Károly sokszorosíttatta, majd elküldte a Széchényi Könyvtárba. 
A nemzeti könyvtár nyilvántartásba vette az OPKM állományában lévő értesítőket, 
s jelezte az esetleges hiányokat. Azoknak a kiadványoknak a bibliográfiai leírását, 
amelyek nem voltak meg az OPKM gyűjteményében, Gráberné, Tóthpálné és 
Verőczei készítette el a Széchényi Könyvtár raktárában. Ezután a leírások alapján 
összeállítottak egy kétkötetes behasonlítójegyzéket (munkapéldány), amely tartal-
mazta az OPKM és az OSZK raktári jelzetét, az iskola székhelyének nevét (település), 
az iskolatípus megnevezését, és hogy melyik tanév értesítője van meg a gyűjtemény-
ben (például E 609 Abaújszántó. Elemi iskola, állami 1906/07).

Ezt követően Gráberné és Léces Sárospatakon, Pápán, Debrecenben, Szegeden a 
könyvtárak állományában lévő értesítőket egyenként kézbe véve bejegyezték a 
„munkapéldány”-ba, illetve az új, hiányzó értesítőkről leírást készítettek. A többi 
vidéki nagy könyvtárunk állományát ugyanígy vetették össze a jegyzékkel, s 
egészítették ki az értesítőkatasztert. Óriási munka volt, míg a kezdeti jegyzékből 
végül elkészült a bibliográfia, mely 1851-től az államosításig, az 1948-as tanévig tartó 
mintegy száz év alatt Nagymagyarországon megjelent értesítőket veszi számba, 
megadva azt is, hogy melyik gyűjteményben találhatók meg.

A számítógépes programot Prószéky Gábor az OPKM számítástechnikai osztá-
lyának munkatársa készítette el. Ezután kezdődött el az összegyűjtött bibliográfiai 
leírások adatbázisba rögzítése, a mutatók összeállítása. A kész anyagot az OPKM 

11 Léces Károly (1988): Az iskolai értesítők bibliográfiájáról és repertóriumáról. Az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum évkönyve 1988. Bp., 77-79. p.
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Kiadói Osztálya nyomtatta ki és juttatta el más könyvtárakhoz, intézményekhez, 
hozzáférhetővé téve a kutatók, oktatástörténettel foglalkozók szakemberek számára.

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49 első kötete 
1996-ban jelent meg az OPKM kiadásában és az 1000 éves a magyarországi iskola 
alapítvány anyagi támogatásával, A magyar neveléstörténet forrásai sorozat kereté-
ben. A Bevezetésben részletesen ismertetik a kiadvány célkitűzését, feladatát és 
felépítését. Az első kötet Abaújszántó iskolai értesítőivel kezdődik és Csurgó iskolai 
értesítőivel fejeződik be. Egy-egy helységen belül iskolatípusok szerint közli a 
leírásokat a magasabb szintűtől, tehát a gimnáziumtól kezdve az alacsonyabb felé. 
A kiadvány közli a lelőhelyek jegyzékét, a leírásokban használt rövidítések jegyzékét, 
névmutatót és részletes tárgymutatót. A következő 2. és 3. kötet Darány, majd 
Debrecentől Füzesgyarmatig tartalmazza az értesítőket. Budapest iskolai értesítői-
nek négy kötetet szenteltünk, a 4–7. kötetig. A további kötetek: a 8. kötet Galántától, 
a 19. kötet Zsombolyáig írja le a fellelt értesítőket, és így tovább. A 19. kötet végén az 
1–3. kötet anyagához tartozó kiegészítés is megtalálható. Egy-egy kötet kb. 3000 
leírást tesz közzé. A kötetek alapját számítógépes adatbázis képezi, mely összesen 
több mint 43.000 tételt tartalmaz. 

A számítógépes adatbázis kiépítésével és a kötetek megjelentetésével a magyaror-
szági könyvészet keretében mostohagyermekként kezelt iskolai érdemsorok / 
értesítők / évkönyvek bibliográfiái elfoglalhatták méltó helyüket a nemzeti biblio-
gráfiák sorában.

Vannak könyvtárak, amelyek kiadták az állományukban fellelhető értesítők / 
évkönyvek kötetkatalógusát, például a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei 
Könyvtár,12 a miskolci Lévay József Könyvtár.13 A magyar nyelvű iskolai értesítők a 
Vajdaságban című bibliográfia közli a belgrádi, szabadkai, újvidéki, zentai könyvtá-
rakban találhatóakat;14 Kolozs Barnabásné a veszprémi iskolák értesítőinek biblio-
gráfiáját15 állította össze, és még sorolhatnánk.

Az iskolák államosítása után „a fordulat évében” az iskolai évkönyvek kiadását is 
beszüntették.16 Az 1977-ben megjelent Pedagógiai Lexikon 2. kötete 235. oldalán 
található az „iskolai értesítő” szócikk. Ebben az olvasható, hogy „A felszabadulás 
után az isk.-k kötelezettsége [az iskolai értesítők] kiadására megszűnt.”

De az 1960-as években néhány iskola ismét elkezdte kiadni az iskolai év évköny-
vét. Ezek több-kevesebb rendszerességgel jelentek meg, főleg egy-egy évforduló 
kapcsán adtak ki évkönyvet, vagy inkább emlékkönyvet az iskolák. Ezek a kiadvá-
nyok már nem hasonlítanak a korábbi évkönyvekhez. Digitális formában (pl. CD-n) 
is megjelentek „évkönyvek”. A bibliográfiai számbavételük nem történt meg eddig, 

12 László Gézáné (1983): Szabolcsi iskolai értesítők bibliográfiája 1864–1984. Nyíregyháza, 112. p.
13 Iskolai értesítők (Szerk. Bálint Péterné et al. 1986), Miskolc. 292. p.
14 In: Új kép 2001; az OPKM állományából hiányzókat fénymásolatban ajándékozták az OPKM-nak.
15 Kolozs Barnabásné (2005): A veszprémi iskolák értesítőinek bibliográfiája 1815-2003. Veszprémi Szemle 

8. évf. 3-4. sz. 92-146. p.
16 VKM utasítás 42.418/1948. Köznevelés 1948. jún. 15.
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pedig hasznos lenne. Első lépésben a 1999/2000. iskolai évig lehetne elmenni. 
Magam is összegyűjtöttem valamennyit, de még sok munkát igényelne. A digitális 
dokumentumokkal összefüggésben az értesítők / évkönyvek meghatározását ki 
kellene egészíteni a mai felfogásnak megfelelően. 

Példának említenék, bemutatnék néhányat az új típusú évkönyvekből: 
Veres Pálné Gimnázium: Iskolai évkönyv nyersanyag 1948/49. Számozatlan 

lapokon kézírással és gépírással, egy hagyatékból került elő, sok fontos adattal.
VPG évkönyv 1958/59, 1959/60. évekről gépírással, csak az OPKM-ben.
Nyomtatott évkönyvek az 1961/62., 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 

1967/68, 1968/69. (a 100. tanévről), 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73. Az 1989/90. 
iskolai évben jelent meg a fennállás 120. évében, majd a 125. évben 1993/94-ben, és 
végül az 1996/97. iskolai évben, de ez „emlékkönyv,” a 2002/03. pedig digitális 
évkönyv.

A 300 éves pécsi Nagy Lajos Gimnázium jubileumi évkönyve 1687–1987. Szerk. 
Kelenfi Elemér. Pécs, 1987. 432. p. – Tartalma: A pécsi Nagy Lajos Gimnázium 
története 1687–1948. 9-104. p. A jezsuita, majd ciszterci rendi gimnázium története; 
A pécsi Nagy Lajos Gimnázium története 1948–1986.; Az élő iskola; Válogatott 
tanulmányok (Alkotó pedagógusok írásai); Függelék – itt közlik többek között az 
igazgatók és tanárok névsorát.

A legelső rész függeléke: Az iskolai évkönyvekben megjelent jelentősebb tanulmá-
nyok (1851–1944.) – Sok szép illusztráció is található a könyvben.

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizettek névkönyve: Centenáriumi 
füzetek III. Írta: Kürti György. Cegléd, 1998. 191. p. – Az érettségi vizsga története, 
az iskola igazgatóinak, tanárainak névsora, majd „A nappali tagozaton érettségizet-
tek névsora osztályonként” 1907-től az 1990/91. tanévig. Végül „A nappali tagozaton 
érettségizettek nevei abc sorrendben. A nevek mellett az érettségi éve szerepel.” 
Az esti és levelező tagozaton érettségizettek névsora zárja a kötetet. Sok szép 
illusztráció is található a kötetben. A Centenáriumi füzetek többi (1-2., 4-9.) kötete is 
az iskola eseményeivel, az iskola, a könyvtár történetével foglalkozik. 

Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola. Évkönyv 2000–2005. Szerk. 
Csepregi Oszkár. 606. p. – Nagyon szép kiadvány, nagyon sok illusztrációval, 
merített papíron, sok értékes dolgozattal – egy újfajta tartalmú évkönyv.

 A Congregatio Jesu – angolkisasszonyok – budapesti Ward Mária Általános 
iskolájának és a budapesti Ward Mária gimnáziumának jubileumi évkönyve 1997–
2007 az iskola újraindításának 10. évfordulójára. Szerk. Végh Csilla. 144 p. sok szép 
illusztrációval. A tartalmából: Iskolánk lelkisége, Iskolánk története, Iskolánk 
pedagógiai arculata, Tanulók vallomásai, Iskolánk szülői szemmel, Tanáraink 
visszaemlékezései, Elődeink visszaemlékezései, Tíz év a számok tükrében. 

Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium jubileumi évkönyve 
1931–2011. Szerk. Keppel Dániel, Kedves Ilona. 317.p. sok illusztráció. Tartalma: 
Történelmi távlatok, A közelmúlt és napjaink, Temesvári Pelbárt évforduló, In 
memoriam, Élet, művészet, Öregdiákjaink tollából, Mellékletek, Osztálynévsorok. 
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A beregszászi magyar gimnázium története 1864–1989 című mű, amelyet a 
Magyarságkutató Intézet adott ki 1990-ben Budapesten, egy könyv, egy iskolatörté-
net sok szép illusztrációval; nem nevezhetjük értesítőnek, évkönyvnek, de az 
értesítők felépítése szerint készült. A címlap verzóján olvasható: „A könyvet a 
gimnáziumi évkönyvek és visszaemlékezések alapján összeállította dr. Báthory 
Katalin, Benda István, Cseke Miklós, Dalmay Árpád, dr. Göndöcs László.” Azt írják 
a fülszövegben: „Ha végigpörgeti a kezében tartott könyv lapjait, Kedves Olvasó, és 
meglátja a kinyomtatott névsorokat és táblázatokat, azt gondolhatná, hogy egy 
szokványos iskolai értesítőt lapozgat.” Pedig nem! A statisztikák után az öregdiákok 
vallomásai: „Vérke-parti öregdiákok találkozói,” „Vallomások – Emlékezések – Élet-
utak.” 

Többen választották tanulmányuk, dolgozatuk tárgyául az iskolai értesítőket: 
A miskolczi kir. kath. főgimnáziumának az 1913–1914-ik iskolai évről szóló 

értesítőjében Nagy Ferenc: Tallózás az 1912–13. évi értesítőkben című összeállítását 
így kezdi: „Rövid egypár sorban összefoglalóan világot vetni célom az ország gimná-
ziumainak év végi beszámolóiban, az értesítőkben található érdekesebb dolgokra. 
Összevisszaság, fejetlenség, rendszertelenség a rend ma az Értesítők összeállításá-
ban. Nincs egység, nincs világos áttekinthetőség, nincs akarat az összeállítókban, 
hogy azt, ami helyes és célszerű más intézetnél, maguk is átvegyék.” És így tovább – 
ez kritika.

Szabolcs Éva: Iskolai értesítők neveléstörténeti forrásértéke. A Budapesti II. 
kerületi Állami Reáliskola 1855–1914. című tanulmánya szerint: „Az iskolai értesítők 
nélkülözhetetlen forrásai a hazánkban magas színvonalon és kedvvel művelt 
iskolatörténeti kutatásoknak. Az értesítők adatgazdagsága fontos kiindulópont 
egy-egy oktatási intézmény történeti feldolgozásában. A leggyakrabban középiskolai 
értesítők, évkönyvek szolgálnak történeti kutatások alapjául.” És így tovább – itt 
felismerték az értesítők fontosságát, értékét. Megjelent a Magyar neveléstörténeti 
tanulmányok II. Új szempontok, új források. (Szerk. Szabolcs Éva és Mann Miklós, 
2002). Eötvös József K. Bp., 29-38. p. című műben.

Fontos feladat volna az iskolai értesítők / évkönyvek tartalmi feltárása, hogy a 
nagyon megbecsült és sokak által használt értesítők / évkönyvek beltartalma a 
tudósok, történészek, oktatástörténettel foglalkozó szakemberek, kutatók rendelke-
zésére álljon. A helytörténeti kutatásnak is egyik kifogyhatatlan forrása. A tudomá-
nyos kutatások eredményei gyakran iskolai értesítőben jelentek meg először. Ez a 
munka többször is elkezdődött, de sajnos a teljességtől még nagyon messze van. 
Csak egy-egy iskola – a maga vonatkozásában – végezte el a feltárást, illetve néhány 
összefoglaló bibliográfia is megjelent. 

Jáki László, az OPKM főmunkatársa rendkívül fontos, alapvető és értékes műve 
A magyar neveléstudomány forrásai, amely 1993-ban jelent meg az OPKM kiadásá-
ban 345 oldalon. A témához kapcsolódó egyik fontos fejezete Az iskolai értesítők 
bibliográfiái és repertóriumai. Ebben ismerteti a már megjelent programértekezések 
repertóriumait; Panyák Ede művét, amely elsőként 1887-ben látott napvilágot, és az 
1850–1885-ig megjelent középiskolai értesítők tanári munkáit, értekezéseit sorolja 
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fel, témák szerint. Petrik: Magyar könyvészete 1901–1910. évi kötete ez évek prog-
ramértekezését közli. Bakács Istvánné pedig az 1935/36–1939/40. tanévi évkönyvek-
ben olvasható tanulmányokat szakok szerint írja le.17 A többi megjelent repertóriu-
mot is részletesen megismerhetjük a műből: „egy-egy iskola vagy helység iskoláinak 
értesítőit feldolgozó munkák,” […] „egyes évek anyagát tartalmazó repertóriumok.” 
Előttünk álló fontos feladat, egyesíteni ezeket a nagyszerű repertóriumokat és 
1850–1949-ig összesíteni és egységesen feltárni az értekezéseket, tudományos igényű 
tanulmányokat, dolgozatokat.

Az OPKM értesítőgyűjteményére támaszkodott a Schola-Orbis iskolatörténeti 
program. A célja az volt, hogy az „ezer éve létező magyar iskolák egységes múltját és 
a jelenlegi határokon is átnyúló történetét” feldolgozzák, bemutassák. Minden 
lényeges adatot össze akartak gyűjteni az iskolákról: iskolatörténet, tantervek, 
tantárgyak, pedagógusok, növendékek, önképzőkör, ifjúsági egyesületek, iskolaépü-
let, könyvtár, szertárak, szakkörök stb. Az adatok számítógépes adatbázisba rende-
zése révén áttekinthetővé válnának az iskolák névváltozásai, a tanárok és a tanulók 
névsorai, nyomon lehetne követni a tanárok és a diákok több iskolán átívelő tevé-
kenységét is. Az adattár kidolgozói és felelős munkatársai Bakó Anna és Szilágyi 
Erzsébet voltak.

A program az iskolák történetét egységes szempontok szerint feltáró, számítógé-
pes adatbázis feltöltésében elsősorban az iskolai könyvtárosokra számított. Régi, 
nagy múltú iskolák könyvtárosai kapcsolódtak be a munkába: a csurgói Református 
Kollégium, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Gimnázium, a budapesti Veres Pálné 
Gimnázium és nagyon sokan a határon túli, több évszázados, magyar iskolák 
könyvtárosai közül Délvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, Szlovákiából. A betanítás 
után az iskolák, könyvtárak munkatársai önállóan folytatták az adatgyűjtést, 
feldolgozást, s az OPKM dolgozói folyamatosan nyomon követték a munkát, 
segítettek, konzultáltak. Az adatgyűjtés elsődleges forrásai az iskolai értesítők / 
évkönyvek voltak, de más forrásokat, szakkönyveket, könyvtári-levéltári dokumen-
tumokat, akár szóbeli közlést, magántulajdonban lévő anyagokat is felhasználhattak. 

2004. április 15–16-án Schola-Orbis továbbképző konferenciát tartottak az OPKM 
dísztermében A Kárpát-medencei magyar iskolatörténeti kutatás címmel. Balogh 
Mihály főigazgatói megnyitója után előadások hangzottak el többek között a 
következő témákban: Lászlófy Pál: Helyzetkép a romániai magyar közoktatásról; 
Hajnal Jenő: Magyar szellemű oktatás a Délvidéken; Göncz László: Az oktatás 
kihatása a muravidéki magyarság nemzeti tudatára; Kováts Miklós: A kassai magyar 
iskolák múltja és jelene; Orosz Ildikó: Kárpátalja magyar iskolaügye. A rendezvényre 
a számítógépes adatbázis alapján Schola-Orbis kárpát-medencei magyar iskolatörté-
neti adattár címmel CD készült az Infoker Számítástechnika-alkalmazási Szövetke-
zet segítségével. Az elektronikus kiadványban huszonkét város, illetve intézmény 
adatai találhatók meg, s huszonöt munkatárs szorgalmas, alapos munkáját dicséri. 

17 Bakács Istvánné (1943): Az 1935/36–1939/40. évi iskolai évkönyvekben megjelent értekezések szakka-
talógusa. Bp. 
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A munkát támogatta az Oktatási Minisztérium, az Apáczai Alapítvány, a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram. Az iskolatörténeti adattár közös építése a 2010-es évekre 
megszakadt, a két főmunkatárs nyugdíjazása miatt. A digitális adattár megtekint-
hető az OPKM Múzeumi Osztályán.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az iskolai értesítők, évkönyvek tartalma, 
különösen a közölt programértekezések számos szakterület és tárgykör aranybá-
nyája, kimeríthetetlen forrása. Két értékes műből idéznék – természetesen többet is 
találhatnánk – a fentiek megerősítésére.

Herczeg Ferenc 80. születésnapjára Könyvészet címmel Fitz József18 összeállította 
életmű-bibliográfiáját. Az előszóban írja, hogy „Könyvészetünk csak kisérlet. Hercze-
get az egész világon olvassák s az ilyen széltében ismert íróról teljes bibliográfiát 
készíteni lehetetlen. […] Lehetetlen mindent összeszedni, amit Herczegről írtak. S attól 
félek, éppoly lehetetlen hiánytalanul összegyüjteni azt is, amit ő maga írt.”19

A II. Kik írtak Herczeg Ferencről? című fejezetben például a Budapesti Kegyes-
rendi Gimnázium 1935/36. értesítőjében Herczeg Ferenc, a nemzetnevelő címmel 
jelent meg tanulmány.; Csávásy Alice: Herczeg Ferenc – Győr, szab. kir. város felsőke-
reskedelmi iskolájának értesítője az 1925/26. iskolai évről.11-20. p.; Forgács Ferenc: 
Herczeg Ferenc költészete – A gyöngyösi áll. reálgimnázium értesítője az 1926/27. 
tanévre. 3-63. p.; Galamb Sándor: Herczeg Ferenc – A budapesti V. kerületi m. kir. áll. 
reáliskola értesitője az 1925/26. iskolai évről. 10-13. p.; Madarász Flóris: Herczeg 
Ferenc drámái – A ciszterci rend egri kath. főgymnáziumának értesitője 1913. 3-27. p.; 
Muth János: Herczeg Ferenc jubileumára – A szegedi II. ker. m. kir. áll. polg. fiúiskola 
értesítője az 1925/26. iskolai évről.14-17. p.; Pusztay Rózsa: Herczeg Ferencről. – 
A mezőtúri m. kir. áll. leánygimnázium értesítője az 1925/26. iskolai évre. 3-8. p.; 
Váry Rezső: Herczeg Ferenc. – A budapesti V. ker. m. kir. áll. gimnázium értesitője az 
1925/26. iskolai tanévről. 4-6. p.

Mák Ferenc: A Szent Korona legszebb gyöngye című tanulmányában, amely 
Domonkos László: A kicserélt város. Fiume: volt és van című művének előszava,20 
több helyen is említi az iskolai értesítőket. Dolgozatában a Fiuméba szervezett 
tanulmányi kirándulásokat írja le részletekbe menően. Például „Az óbecsei polgári 
leányiskola növendékei 1909. május 30-án indultak a fiumei útjukra, melyről később 
Iskolai kirándulásunk címmel Brankovits Elvira IV. osztályos tanuló számolt be az 
iskola 1908–1909. évi értesítőjében. Az útleírást szó szerint közli, csekély kihagyás-
sal, és a lábjegyzetben pontos bibliográfiai leírást ad az értesítőről. – „A pancsovai 
magyar királyi állami polgári leányiskola diáklányai 1911 tavaszán látogattak a 
magyar tengerpartra, kirándulásukról két diáklány, Hausel Anna és Kerekes Janka 
Fiumei kirándulás címmel írt beszámolót, amelyet ugyancsak az iskola évkönyvében 
tettek közzé.” Ez is egy részletes leírása a kirándulásnak, majd pontos bibliográfiai 

18 Fitz József (1888–1964) az OSZK főigazgatója In: Új magyar életrajzi lexikon 2. Bp., 2001. 
19 80 év. Herczeg Ferenc. Bp., 1944. 253-367. p.
20 Domonkos László (2010): A kicserélt város: Fiume: volt és van. (Mák Ferenc bevezető tanulmányával; 

Kemény András fotóival). Unicus. Bp. 199 – Mák F. 5-71. p.
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hivatkozások a lábjegyzetben. „Színes, lendületes és lelkes beszámoló született a 
pancsovai diáklányok fiumei kirándulásáról, élményük méltó volt a megörökítésre.” 
Az utat „tanáraik a hazaszeretetre nevelés céljából” szervezték – írja. És ezután 
A fehértemplomi m. kir. állami főgymnasium XIX. és XXIX. értesítőiből idézi a 
kirándulásokat. Egy pár oldallal később a fiumei m. kir. állami főgimnázium 
1886–7-évi értesítőjéből idézi Fest Aladár Trefort Ágostonról írt életrajzát. A további-
akban is idéz még ebből az értesítőből, de a fiumei Tengerészeti Akadémia értesítői-
ből is. Mindezeket a Fiume mint a hazaszeretet szimbóluma című fejezetben.

A magyarországi pedagógiai lexikonokban az iskolai értesítő szócikk természete-
sen szerepel, és el is ismerik a dokumentum fontosságát.21 A lexikonok azonban nem 
támaszkodnak eléggé az értesítőkre. Sok alsó- és középfokú iskola adatai, neves, tudós 
tanárok munkásságának bemutatása hiányzik lexikonainkból. Példának említem 
Rupp Kornél tanárt, írót, aki egyik pedagógiai lexikonban sem szerepel, viszont az 
életrajzi és az irodalmi lexikonokban is helyet kapott. A jeles polgári iskolai tanárok 
életét és munkásságát, s a más kiemelkedő pedagógus életét és tevékenységét is 
ismertetni kellene. Tehát az OPKM-nak még sok feladata, teendője van!

21 Magyar pedagógiai lexikon (1933) 1–2. Bp. ; Pedagógiai lexikon 1–4. (1977) Bp.; Pedagógiai lexikon 1–3. 
(1997) Bp. 
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JÓKAI IDŐSZERŰSÉGE
IV. rész 

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Jókai Mór (1825–1904), nemzeti irodalmunk központi alakjának megítélése az 
irodalomtudományban indokolatlanul negatív. Jókai életművének lefokozása a 
tudományban jórészt előítéleteken nyugszik. Ez az előítéletes felfogás a tudomány 
területéről leszivárgott a közoktatásba. Jókai háttérbe szorult a Nemzeti alaptanterv-
ben, és az érettségi tételek közül is kimaradhat. A tanulmány célja ezen előítéletek 
cáfolása, bemutatva Jókai írásművészetének értékeit a következő témákban: 1. a 
romantika és a realizmus kérdése, 2. történelmi múltunk regényeiben és elbeszélései-
ben, 3. retorikai műveltsége, 4. stílusművészete, 5. társadalomképe és általános 
megítélése.

ANNA ADAMIK JÁSZÓ: JÓKAI'S MODERNITY. PART IV.

Mór Jókai (1825–1904), who is a central figure of Hungarian literature is gratuitously 
underestimated in literary science. The degradation of his lifework in literary science 
rests on prejudices. This kind of degradation of literary science gradually infiltrated 
public education. Jókai is relegated to the background in the National Curriculum, 
and can be omitted from the examination for GCE. The aim of this study is to refute 
the prejudice, describing the worth of his literary work in the following topics: 1. 
question romantics and realism, 2. Hungarian history in his romans and short stories, 
3. rhetorical education, 4. as a master of style, 5. his image of society and generally 
received opinions of him.

Nagyon fáj Jókai lefokozása a Nemzeti Alaptantervben (Nat). Sért mint egyént, mert 
kizárják egyik kedves szerzőmet, sért, mint közösségi embert, mert megfosztják a 
fiatalságot nemzeti múltunk nagy krónikásától. Előítéletek alapján. Az előítéletek 
pedig több helyről is származnak. Elsősorban „felsőbb körökből”, a „tudomány” 

1 Adamikné Jászó Anna, egyetemi tanár, prof. emerita, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Mai 
Magyar Nyelv Tanszék, Budapest
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fellegvárából, azután lassan-lassan leszivárogtak az „alsóbb körökbe”, a tanártársa-
dalomba. Ezekkel az előítéletekkel szeretnék most leszámolni, abban a reményben, 
hogy talán meg lehet fordítani a közvélekedést.

Jókaival manapság nem sokan foglalkoznak az irodalomtörténészi berkekben. 
Igaz, az utóbbi évtizedben némiképp változott a helyzet, de ez a változás nem 
tükröződik sem a tantervben, sem az érettségi követelményekben.

A következő kérdéseket szeretném tárgyalni: 1. a romantika és a realizmus 
kérdése, 2. történelmi múltunk regényeiben és elbeszéléseiben, 3. retorikai művelt-
sége, 4. stílusművészete, 5. társadalomképe és általános megítélése.2

5. TÁRSADALOMKÉPE ÉS ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉSE

Kielégítette a nemzet hiúságát, takargatta önismeretének hiányát?
„Jókai korabeli hatásának titka abban is keresendő, hogy teljes mértékben 

azonosulni tudott saját osztályával és olvasóközönségével. Nem annyira formálni, 
mint inkább csak kifejezni, szolgálni kívánta nemzetét és osztályát. Ábrándos 
illúziókba ringatta az embereket. Eltúlozta nemzeti erényeinket, hibáink fölött 
szemet hunyt. Kielégítette a nemzet hiúságát, takargatta önismeretének hiányát. 
Életművében mégis megfigyelhető bizonyos szemléletváltozás: a korai regények 
főnemesi hőseinek helyére köznemesi alakok lépnek, s a költő, a tudós, a vállalkozó, 
a mérnök válik ideállá.” (Mohácsy Károly: (Színes) Irodalom a középiskolák 10. 
évfolyama számára, Krónika Nova, 280).

Ismétlem: ez a summázat annyira felháborító, igazságtalan, hamis, hogy nem 
lehet szó nélkül hagyni. 

Alapvetően sértő: Hiú a nemzet? Nincs önismerete? Mindennel meg lehet etetni? 
Ilyenek vagyunk?

Van a szövegben egy rejtett gondolat (pragmatikai szempontból: implikatúra): 
megfigyelhető regényeiben bizonyos szemléletváltozás, vagyis a főnemesi alakok 
helyébe köznemesi alakok kerülnek. Tehát az ábrándok kergetése, a nemzeti erények 
eltúlzása, a hibák takargatása stb. a főnemesi alakok ábrázolásának köszönhető. A 
főnemes csak rossz lehet, a köznemes a jó, a radikalizálódás a jó. 

Mindez felidézi a „régi szép, osztályharcos időket”. A hatvanas években járunk. 
Eszembe jut egy irodalmi szemináriumunk, ahol is az egyik csoporttársunk erős 
hittel kifejtette, hogy Tolsztoj rossz író, mert gróf. Vajon hol hallott ilyesmit? Mit 
jelent az, hogy „Nem annyira formálni … kívánta nemzetét”? Csak nem a szocialista 

2 A tanulmány első része, mely az első két témát tárgyalja – a romantika és a realizmus, továbbá tör-
ténelmi múltunk regényeiben és elbeszéléseiben – a Könyv és Nevelés 2015. évi második számában, a 
72–88. oldalon olvasható. A tanulmány második része – mely Jókai retorikai műveltségét tárja föl – a 
folyóirat harmadik számában, a 43–62. oldalon olvasható. A tanulmány harmadik része – mely Jókai 
stílusművészetét tárgyalja – a 2015. évi negyedik számban, a 9–33. oldalon található.
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realizmus alapján áll a tankönyvszerző: az író nemcsak bírál, hanem utat mutat 
(mint szegény Gorkij parancsra írt művében, Az anyában).

A bekezdés első négy mondata hazugság. 
Kérdezem: hogyan túlozta el nemzeti erényeinket? Nem létezett Széchenyi, 

Kossuth, Wesselényi és hozzájuk hasonló ezer és ezer ember? Nem voltak olyan 
hőseink, mint a Baradlayak? Nekünk nincsenek nemzeti erényeink?

Kérdezem: milyen hibáink felett hunyt szemet Jókai, amikor regények során át fő 
témája a széthúzás és az árulás volt? Hosszasan írtam erről, kezdve A varchonitákkal, 
akik nem ismerték még az árulás fogalmát, szavuk sem volt rá. Rettenetes az a 
pártharc és felelőtlenség, amely az Erdély aranykorában tárul elénk. Két mozgalmas 
regénynek, a Szeretve mind a vérpadig-nak és A lőcsei fehér asszonynak pedig fő 
témája az árulás, nem is beszélve arról, hogy könyörtelenül megmutatja a kuruc-
labanc ellentétnek a zűrzavaros körülményeit. A Fráter György arról a közömbösség-
ről szól, amely nem ismeri fel a vészhelyzetet, s azt az egyetlen embert, aki meg 
akarja menteni az országot, meggyilkoltatják. Kései regénye Jókainak, figyelmezte-
tésnek is felfogható. Nem tudom, miféle illúziókban ringatózik az, aki elolvassa egy 
későbbi regényében, a Fekete gyémántokban a körmönfont tőzsdei manipulációkat, 
az olyan aljasságokat, amelyek a nőt is a manőverek eszközévé akarják tenni (Evila 
„felhasználásáról” van szó). Pontosan az önismeretet akarta felébreszteni múltunk-
kal foglalkozó regényeivel. Elgondolkozhatunk azon, hogy mi vezetett Mohácshoz, a 
Rákóczi-szabadságharc elvesztéséhez, az 1848–49-es szabadságharc bukásához, az új 
iparosodás ellentmondásaihoz. Az Ocskay-történet végén azt írja Jókai, hogy ezek 
„lélekfájdító idők” voltak, írta mindezt az igazi lélekfájdító időkben, az osztrák 
elnyomás idején. Ezek volnának az ábrándos illúziók?

Jókai üzenete világosan az, hogy vannak erényeink és vannak hibáink; erényeink 
megerősíthetnek bennünket, hibáink végveszélybe sodorhatnak.

Mit értett azon a tankönyvszerző, hogy Jókai azonosult osztályával és kiszolgálta 
azt? A köznemességet? Nézzük meg alaposabban ezt a kiszolgálást. 

A kiskirályok című szatirikus regényében kiábrándító képet fest a reformkori 
nemességről és a legáltalánosabb tevékenységeikről: a lakomák ivászattal és 
kártyapartikkal, valamint a vadászat, ezenkívül a verekedések, a vég nélküli peres-
kedések, az elfogult őskutatás. A főszereplő Thonuzoba leszármazottjának tartja 
magát. Igaz, hogy latin mondatokat kevernek beszédükbe, tudnak annyit a világ-
nyelveken, amennyi szükséges, de mégiscsak félműveltek. (Jókai nyelvi humora 
frenetikus, ahogy kifigurázza a népetimológiás szóhasználatot, a nyelvi bakikat, a 
szereplők beszélő neve is szellemes.) 

A főszereplő tizenkét éves fia a következőképpen foglalja össze ismereteit az 
akkori világról: „Én úgy tudom, hogy az egész föld a mienk, a parasztok csak 
dolgoznak rajta; mikor aratás van, nekünk behordják a kész gabonát; mikor szüret 
van, behozzák a bort; a kendert szépen meggerebenyezik s még azután télen fel is 
fonják a béresházban; mink csak nyálazót adunk neki hozzá. Hogy egy esztendőben 
elveri a jég a szőlőt, a másik esztendőben tartozik a paraszt a dupla dézsmát adni. A 
parasztnak kötelessége ötvenkét napig ingyen dolgozni, marhájával együtt; mikor 
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vadászni akarunk, kötelessége a parasztnak hajtani. Kötelessége a parasztnak az 
erdőn fát vágni, hazahordani; kötelessége nádat vágni, utat csinálni. Oh, tudok én 
mindent. A parasztnak csak kötelessége van, mi vagyunk az ő urai. […] A nemesem-
bert nem szabad se elfogni, se megveretni, akármit vétett; a parasztot mi ítéljük el, 
mi csapatjuk meg. […] Nekünk pallosjogunk van. Az akasztófa is a mienk a határ-
ban, s arra csak parasztot szokás felakasztani, ha lovat lop. […] Nem félünk ám 
senkitől. Aztán a császárnak sem adunk katonát; oda is a parasztot viszik el.” Most 
már nem tudjuk megkérdezni az akkori köznemességet, hogy hízelgett-e nekik a 
Jókai által lefestett kép, mennyire legyezgette hiúságukat, mennyire takargatta 
önismeretüket. Erősen kétlem. Azért az igazsághoz tartozik, hogy Jókai kedves 
humorba burkolja a kiábrándító közállapotok rajzát, de a kritika kemény marad.

A köznemesség és a hivatali apparátus kritikája a legkeményebb a Rab Rábyban. 
Ezt a regényét az irodalomkritika a legjobb magyar történelmi regénynek tartotta, 
többek között Sőtér István is. Ráby Mátyás történelmi személy volt, II. József 
bizalmas embere és reformjainak lelkes híve. A nemeseknek kiszolgáltatott szent-
endrei parasztoknak akar igazságot szolgáltatni, eltulajdonított pénzüket felkutatni 
és visszaszolgáltatni. A vármegyei urak összezárnak, orcátlanul hamis vádak alapján 
börtönbe vetik Rábyt, s hiába értesíti többször is a császárt, a császár sem tudja 
kiszabadítani (befalazzák Ráby börtönajtaját, úgyhogy nem is találja, pedig többször 
is elmegy mellette). Jókai soha nem fest egyoldalú képet: kiderül, hogy a nemesség 
ősi jogait védi a császárral szemben, fontosabbnak tartják a haza védelmét, mint a 
császár népboldogító eszméit. Ezért szövetkeznek a felvilágosult és az elmaradott 
nemesek a közös ellenséggel szemben. Persze a nép kimarad ebből a szövetségből. 
Rettenetesen ellentmondásos a helyzet, s ezek az ellentmondások és viselkedések a 
mai olvasó számára hallatlanul érdekesek és tanulságosak.

A szegénység útja című szatirikus kisregénye arról szól, hogyan tékozolja el a 
gazdag Darkaváry Lőrinc tehetségét, vagyonát 1844 táján, amikor a pozsonyi 
reformországgyűlésen szolgálhatná hazáját. Még képviselősége előtt alispán akar 
lenni, a választás leírása egyszerűen visszataszító. Csak egy rövid részletet idézek, 
amelyben az előkészületekről van szó (ismerős motívumokkal):

„A Darkaváron tartott előértekezletben a vörös toll pártja elkészíti az új tisztviselői 
kar lajstromát; mely azon esetben, ha a vörös toll győz, a mostaninak helyébe fog 
lépni. Az alispántól elkezdve, le az utolsó esküdtig, mindenki kilöketik, aki nem a 
vörös tollhoz tartozik. Régi érdem, szorgalom, gyakorlottság nem véd meg senkit. 
Van fiatal erő elég, s aztán „akinek az Isten hivatalt ád, észt is ád hozzá”. Kivételt 
képeznek az öregek közül csak azok, kik föltétlenül csatlakoznak a vörös tollas 
párthoz. Mikor aztán az új tisztviselői kar meg van állapítva, következik a párt 
diadalra jutására szükséges költségvetés. […] És kezdődik a dolgozás. Legelőször is 
a hivatalában senki sem dolgozik semmit. Minden ember megy faluzni, kapacitálni, 
s dolgozza a közvéleményt. […] Végre el kell híresztelni, hogy ha a fehér toll győz, 
minden nemes kétszer annyi adót fog fizetni, mint a paraszt. Ezt megértik. Azután 
következik a saját magunk megerősítése.” Stb. Stb. (12)
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A főispán sem örülhetett a róla festett képnek. Bécsben és Párizsban lakik, 
„vármegyéjét csak minden három évben egyszer látja, amikor tisztújításra lejön. 
Olyankor aztán elolvassa az eléje tett papírról a titkárja által készített beszédet s 
kimondja a megyegyűlés határozatait, miket a főjegyző ír le számára – latinul. 
Hanem most ez a terhes hivatal még egy új feladattal lett megnehezítve. Az ország 
rendei Pozsonyban azt a törvényt hozták, hogy ezentúl Magyarországon ne a latin, 
hanem a magyar nyelv legyen a hivatalos. Már most a főispán úrnak is magyar 
beszédet kell felolvasni és magyar határozatokat kimondani. Hiszen érti ő a nyelvet 
egy kicsit, de furcsául ejti ki nagyon.” (27) Tehát 1844-ben járunk. Bőven benne 
vagyunk a reformkori küzdelmekben, Szentirmay Rudolf és Kárpáthy Zoltán 
korában. A regényekben feltáruló világ összetett, mint a valóság. A felsoroltak az 
érem egyik oldalát képezik. Természetesen van regényeiben példát mutató, művelt, 
erkölcsös köznemes, a reformmozgalmak motorja, az És mégis mozog a föld hősei, a 
földmérő mérnök A kiskirályokban és még sokan mások.

Menjünk tovább. „Életművében mégis megfigyelhető bizonyos szemléletváltozás: 
a korai regények főnemesi hőseinek helyére köznemesi alakok lépnek, s a költő, a 
tudós, a vállalkozó, a mérnök válik ideállá.” Természetesen korai regényeiben is 
vannak köznemesi szereplők. Berend Iván valóban ideális ember, nagy tudású, józan 
gondolkodású, minden nehézséget legyőz, sikeres vállalkozó. De ott van mellette a 
volt osztálytárs, Kaulmann Félix, „azonos alomból”, aki lelkiismeretlen szélhámos. 
Főnemesi szereplők ebben a regényben is vannak. És milyen ember Tímár Mihály? A 
teljességgel lelkiismeretlen Kaulmann Félixszel szemben vannak lelki vívódásai; 
összetett jellem, alapvetően szerencsétlen, de ideálnak nem mondható:

Timárnak sikerült már meglopni az egész világot.
Ellopta Timéától apja millióját, azután ellopta tőle szíve férfiideálját, végre ellopta 
tőle hitvesi hűségét.
Ellopta Noémitól szíve szerelmét, női gyöngédségét, ellopta őt magát egészen.
Ellopta Teréza bizalmát, az embergyűlölő utolsó hitét az egyetlen igaz emberben, 
ellopta tőle a senki szigetét, hogy azt megint visszaadja neki, s azzal ellopja 
háladatosságát.
Ellopta Krisztyán Tódortól az egész óvilágot, száműzve őt ravaszul a másik 
hemisphaeriumra.
Ellopta Athalie-tól apját, anyját, házát, vőlegényét, égi, földi üdvösségét.
Ellopta Kacsukától a boldoggá létel reményét.
Lopta a tiszteletet, mellyel az egész ismerős világ környezé; a szegény könnyeit, az 
árva gyermekek kézcsókjait, a királytól az érdemrendet, ez mind lopott jószág 
volt. Lopta a csempészektől a titoktartó hűségét, a tolvajokat meglopta!
Meglopta az Istent magát, lelopott tőle az égből egy kis angyalt.
A lelke sem volt már az övé: azt is elzálogosította már a holdnak, ezt is megcsalta 
vele: nem adta át, amit ígért. Meglopta a holdat! (Az arany ember II/114–115)
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Jókai jellemei sem függenek társadalmi, nemzeti hovatartozásuktól: vannak 
közöttük tiszteletreméltó és megvetendő főurak, tiszteletreméltó és megvetendő 
köznemesek, közemberek; még rokonszenves török harcos is (Feriz bég, Törökvilág 
Magyarországon), és nemes lelkű osztrák (Palwitz Ottó, A kőszívű ember fiai). 

Összetett és bonyolult jellemeket fest. Igaza van Szajbély Mihálynak: „A jó és 
rossz dualizmusa ugyan ismét előtérbe került, de nem szakított azzal a szabadság-
harc utáni novelláiban kialakított szemléletmóddal, mely a rosszat nem azonosította 
az ellenséggel, a jót a magyarokkal, sőt észrevette most már, hogy esetenként 
ugyanaz a személy sem áll egyértelműen a jó vagy a rossz oldalán. S ami talán még 
fontosabb, a jó sohasem kerül ki győztesként a küzdelmekből, s végső soron nem 
marad számára más vigasz, mint a világtól való elvonulás, a sziget-lét utópiája; ez a 
motívum most már végigkíséri Jókai egész írói pályáját.” (Jókai Mór. Kalligram 
2010, 126) Később így jellemzi Szajbély az Erdély aranykora szereplőit: „A fejedelem 
alapvetően becsületes ember, de befolyásolható, hiú és iszákos. Bánfi tisztán látó 
politikus, de nem tud ellenállni ösztöneinek, és házasságtörést követ el. Béldi 
ugyancsak nagy formátumú államférfi, de nem képes legyőzni önmagában a sértett 
férjet, akinek orvul csókot loptak a feleségétől… Különösen bonyolult eset Telekié. 
Nem vitás, hogy jót akar, de nem riad vissza attól, hogy akaratát akár nemtelen 
módon (mások gyengéit kihasználó cselszövéssel) juttassa érvényre. Mindig szem 
előtt tartja saját érvényesülését, mégsem célja, hanem célja elérésére választott 
eszközei helyezik a rossz oldalra.” (uo. 132) A magyartanároknak el kellene olvas-
niuk Szajbély monográfiáját, s meg fog változni az a sablonos kép Jókairól, amelyet 
szorgalmasan kialakított egyrészt az irodalomkritika, másrészt a tankönyvírás.

Kiegészítésképpen megjegyzem, hogy nagyszerű lélekrajzot olvashatunk A mi 
lengyelünk-ben is. A történet szomorú: Komárom feladásának részleteit, Klapka és a 
várban tartózkodók nehéz helyzetét írja le benne Jókai. Az egyik huszárezred 
tiltakozik a feladás ellen, megtagadja a parancsot. Ilyen esetben a hadbíróságnak 
halálos ítéletet kell hoznia. Klapka ezt tizedelésre változtatja. Tizenöt ártatlant 
végeznek ki, mindegyik más jellem, másként viselkedik az utolsó pillanatban. 
Rettenetes olvasni – de lélekrajz (egyébként nem tudom, milyen ábrándokba ringatta 
ezzel olvasóit Jókai, milyen hibákat leplezett).

Ne felejtsük el, hogy Jókai lapszerkesztő és újságíró is volt, s politikus, parlamenti 
szónok. Benne volt a „dolgok sűrűjében.” Kevesen tudják, hogy ő vitte el Rózsa 
Sándornak a szabadságlevelet Kossuth megbízásából (leírja A lélekidomárban). Részt 
vett a kiegyezést előkészítő szűk bizottság munkájában. Jól ismerte a társadalmi 
viszonyokat. Tanulságos mindaz, amit a cenzúráról ír. (A történelmi tarokkparti 
címet viselő kötetben adták ki a cenzúráról szóló visszaemlékezéseit.) Folyamatosan 
kellett harcolnia a cenzúrával, a hatvanas évek elején még börtönben is ült szóki-
mondása miatt. Nagyon benne élt a valóságban, sokat tudott a választásokról, a 
tőzsdei és banki ügyletekről, a politikáról. Átélte nemzeti múltunk minden esemé-
nyét, ne felejtsük el, hogy könyvet írt A magyar nemzet története címen (rokonszen-
ves, dátumok nélküli történelem, emberi cselekedetek és jellemek rajzával, miért 
nem adjuk tanítványaink kezébe?). Ne próbáljuk őt úgy beállítani, mint egy álomvi-
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lágban élő hazudozót. (Lenyűgöző, ahogy Jókai a tájakról, a különféle népcsoportok-
ról, szokásokról ír, múltról, jelenről és jövőről, itthoni és távoli tájakról. Számomra a 
legérdekesebbek és legélvezetesebbek leírásai, melyek stílusuk miatt élvezetesek.)

Menjünk tovább. Mit jelent az, hogy azonosulni kívánt olvasóközönségével? 
Kérdezem: az író nem azért ír, hogy elolvassák? Nem akar kommunikálni? Az írás és 
az olvasás nem kommunikáció? Nem úgy kell írnia, hogy el is olvassák? Hogy 
érdeklődést keltsen, hogy fenntartsa az érdeklődést? A retorika azt tanítja, hogy a 
szónoknak tisztelnie kell hallgatóságát; aki nem veszi tekintetbe hallgatósága 
értékeit, jellemét, hangulatát, lenézi partnereit, bukásra van ítélve. Mindez vonatko-
zik az íróra is (sőt a tanárra is). Manapság sok írót egyáltalán nem érdekli, hogy 
olvassák-e egyáltalán: írnak, hogy „kifejezzék magukat”, s ebből az attitűdből még 
esztétikai törvényt is alkotnak. Sőt, amit olvasnak az emberek, ami olvasmányos, az 
gyanús, az nem művészi. Akár tudatosan, akár nem, ez az „esztétikai” alapállás 
megbújik a tankönyvi summázatban. Pontosan abban van Jókai jelentősége, hogy 
olvasóközönséget teremtett, s nemcsak itthon, hanem külföldön is. S olyan totalitás 
van életművében, ami csak az eposzokban. Méltán említi ezt Szörényi László.

Ne felejtsük el, hogy Jókai Viktória angol királynő kedvenc írója volt, fogadta őt 
Bismarck, a vaskancellár, s hosszasan elbeszélgetett vele, a párizsi világkiállításon 
külön termet rendeztek be neki, s Zola is felkereste. Magyar író még soha nem 
örvendett ekkora népszerűségnek és ismertségnek. Talán Mikszáth: Theodore 
Roosevelt európai körútja során azért jött Magyarországra, hogy találkozzon 
Mikszáthtal. Ilyen részleteket nem mesélnek el a tanárok, s elhallgatnak a tankönyv-
írók (talán nem is ismerik őket, hiszen csak egyetlen Jókai-regényt olvastatnak, ha 
olvastatnak, s félek, hogy a tanárok is ezt az egyet ismerik). Örülhetünk, hogy van 
egy ilyen zseniális, világhírű írónk, kultuszát ápolni kellene, nem „fikázni” – hogy 
ezzel a divatos, de találó diákkifejezéssel éljek.

Összegezésül a következőket mondhatjuk. Jókai romantikus íróként való címké-
zése, egyoldalú megítélése meglehetősen vitatható – önjellemzése szerint is. Össze-
tettebb annál, hogy bármelyik irányzatba beszuszakoljuk. 

Jókai a társadalom minden rétegéről leírta, amit érdemes volt leírni, akár jót, akár 
rosszat. Hasonlóképpen írt a nemzetiségekről, vallásokról, közeli és távoli népekről, 
jelenről, múltról, jövőről. 

Jellemei összetettek, nem igaz, hogy csak feketék vagy csak fehérek volnának. 
Alaposan ismerte a körülményeket, tudása politikusi és hírlapírói tevékenységéből is 
adódott, sokat forgott különféle emberek között, helyszíni tanulmányokat folytatott. 
Mély lélekábrázolásra is hajlandó, ha a történet úgy kívánja.

Nagyon is kapcsolódik korához, feltűnő regényeiben az árulás motívuma, 
foglalkoztatta a „lélekfájdító” időkben s később is.

Retorikai műveltsége áthatja regényei szerkezetét, érvelését, szóhasználatát. A 
szerkezetről azt állapíthatjuk meg, hogy olykor követi a hatos felépítést; olykor 
általános tételből indul ki, s azt részletezi. Érvelése gyakran enthümematikus, 
gyakran él példával, mesterien használja az érvelési toposzokat. Regényeiben sok a 
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jól szerkesztett beszéd és vita, de sok a beszédparódia is. Ő maga is hatásos, kedvelt 
szónok volt. 

Stílusa minden árnyalatot, regisztert, stíluseszközt ismer és helyén alkalmaz. 
Jellemző művészetére az alakzatok alkalmazása. És akkor még nem beszéltünk 
humoráról, iróniájáról (sokan ezért szeretik műveit). Gyakran bújik bele egy sajátos 
elbeszélő bőrébe és stílusába, legyen az krónikás, hajóstiszt, amerikás magyar 
kereskedő stb.

Mesterien kezeli az elsődleges szóbeliség ismérveit.
Prózáját a zeneiség jellemzi, vannak olyan elbeszélései és regényrészletei, melyek 

költemények prózában. A zeneiséget elsősorban a ritmikus alakzatok biztosítják. A 
ritmus szervező erejét követi, mint a régi énekmondók.

Fantáziaművei – a divatos fantasy minősítésre gondolok – olvasmányosak, 
érdemes volna őket megfilmesíteni (jobbak volnának, mint a televízió mai 
historizáló szörnyűségkínálata).

Életművét az a teljesség jellemzi, ami az eposzok sajátja, bátran állíthatjuk, hogy 
életműve egy nemzeti eposz a maga teljességében. Jókai az a prózában, ami Vörös-
marty a költészetben.

Jókai 1900-ban Vörösmarty apánk címen gyönyörűszép visszaemlékezést írt a 
Szózat költőjéről. Most csak azt a bekezdést idézem, amely rávilágít Jókai eszmevilá-
gára: „Mint a pünkösdnapi égből szálló tüzes nyelvek lángja, úgy hatott az én 
lelkemre a költők apjának minden versszaka. Hasztalan igyekezett a hatást gyöngí-
teni az én keresztapám, öreg Varjú János azzal a gúnyos kérdezésével: ’Ugyan, édes 
öcsém, mutass nekem egy embert, akinek a keble keserűségében megszakadt a 
honért.’ Nekem e naptól kezdve ez lett az evangéliumom, s később Vörösmarty 
világa az egész szellemvilágom.” (A históriai tarokkparti 102)

1901-ben egy visszaemlékezésében ezt írja: „Harmincöt esztendő múlva! Hisz ez 
még embernyi embernek is nagy idő. Szürkül a szakállunk! De hát még egy hírlap-
nak? Hogy akar egy magyar újságlap még harmincöt esztendő múlva is élni? És íme, 
a harmincöt év letelt, és én még mindig főszerkesztője vagyok annak a lapnak, mely 
ma is, mint akkor, segít építeni a hangyamunkát a nemzeti lét és szabadelvűség nagy 
gúlájának emeléséhez.” (A históriai tarokkparti 129) Némi magyarázat: harmincöt 
esztendővel azelőtt „Az országgyűlés egy hatvanhét tagból álló bizottságot választott 
meg, melynek feladata volt az alkotmány alapszervezése. Engem is beválasztottak e 
bizottságba” – írja Jókai. Azt a határozatot hozták, hogy a tárgyalások anyagát 
harmincöt év múlva lehet közölni, ez az idő letelt, így Jókai közölhette akkori 
jegyzeteit, melyek fontos kordokumentumok a kiegyezést előkészítő tárgyalásokról. 
Ezt a részt csak azért idézem, hogy rámutassak arra, hogy Jókai politikai szempont-
ból is fontos tényező volt az ország életében. Nemcsak 1848. március 15-én, a 
szabadságharc idején, de az évszázad második felében is. 1848-as elveit sosem 
tagadta meg.
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SZARAJEVÓTÓL TRIANONIG III.
Az első világháború és következményei  
a pártállami időszak történelemtankönyveiben  
(1956-tól az 1980-as évekig)

KATONA ANDRÁS1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
A Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse és felesége elleni, 
világháborúhoz vezető szarajevói merénylettől a nagy háborút Magyarország számára 
véglegesen lezáró trianoni békediktátumig alig hat év telt el csupán. Ez a fél tucat 
esztendő, főleg annak lezárása azonban meghatározta egész XX. századi történelmün-
ket, és hatása nem halványul el az új évezred kezdetén sem. Ez az írás azt vizsgálja 
reprezentatív tankönyvminta segítségével, hogyan jelenítették meg és értékelték az 
1956 és 1980-as évek közötti történelemtankönyveink ennek a néhány nagyon 
fajsúlyos évnek a számunkra tragikus históriáját. Általános iskolai és gimnáziumi 
könyveket egyaránt áttekintettünk. Munkánk folytatása az 1945 és 1956 közötti 
időszakot áttekintő korábbi írásnak. Ezúttal ugyan csak a Kádár-korszak történelem-
tankönyveinek zömét fogjuk vallatóra, de az egész pártállami időszakra vonatkozó 
következtetéseket fogalmazunk meg. 

ANDRÁS KATONA: FROM SARAJEVO TO TRIANON.  
PART III. THE FIRST WORLD WAR AND ITS CONSEQUENCES 
IN HISTORY TEXTBOOKS OF THE ERA OF THE ONE-PARTY 
STATE (1956–1980S YEARS)

Just six years passed between the assassination in Sarajevo of Franz Ferdinand, the 
heir to the throne of the Austro-Hungarian Monarchy, and his wife, leading to the 
world war, and the Treaty of Trianon which brought an end to the Great War for 
Hungary. These half dozen years, mainly their close, determined our history for the 
entire 20th century, and their impact did not fade either at the start of the new 
millennium. This paper examines, with the help of a representative sampling, how our 
history textbooks between 1956 and 1980s years presented and assessed these several 
grave years of history that were tragic for us. We examined both primary and 

1 Katona András dr. univ., nyugalmazott főiskolai docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK 
Történeti Intézet, Budapest
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secondary school textbooks. Our work is the continuation of an earlier paper that 
examined the period between 1945 and 1956. This time we analyze the majority of 
history textbooks of the Kádár-era again, but conclusions are drawn from the whole 
period of the one party system.

BEVEZETÉS

Az 1956-os forradalom és szabadságharc letiprását követően folytatódott a szocialis-
tának mondott pártállami rendszer Magyarországon, amelynek irányítója immár a 
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), és annak első titkára, Kádár János lett. 
Az uralkodó ideológia a – sztálinista, vulgármarxista jellegétől fokozatosan megtisz-
tított – marxizmus-leninizmus maradt. A szocialista táborhoz való tartozás és a 
Szovjetunió vezető szerepe továbbra is megkérdőjelezhetetlen volt. Az iskolai 
oktatásban a történelem világnézeti tárgynak számított, amelynek tanítása továbbra 
is iskolatípusonként és osztályonként csak egyetlen, központilag megíratott, főleg a 
legújabb kor története esetében szigorú pártellenőrzés mellett megjelenő, egyetlen 
tankönyvből történt. Új tantervek 1957/1958-ban, 1962-ben és 1978/1980-ban 
jelentek meg, melyeket új tankönyvek megjelenése követett. Írásunk az ötvenes évek 
végén, valamint a hatvanas és hetvenes években megjelent történelemtankönyveket 
elemzi.

Természetesen mi csupán az első világháború és következményei szempontjából 
vizsgáljuk negyedszázad tankönyveit, de azokat a viszonylagos teljesség igényével, 
bár csupán a két meghatározó iskolatípusra, az általános iskola felső tagozatára és a 
gimnáziumra összpontosítottunk. A korszakot a fontosabb tantervek (1962, 
1978/1980) által megadott bontásban tagoltuk, figyelembe véve a tantervek felmenő 
jelleggel történő bevezetését. Az új 8. és IV. (ma 12.) osztályos tankönyveket 1966-
ban és 1982/1984-ben jelentették meg. Ezeken belül tematikus jelleggel külön 
alfejezetben vizsgáljuk az első világháború, annak részeként az oroszországi forra-
dalmak,2 valamint a nemzetközi (és magyarországi) munkásmozgalom ügyét, ezeket 
szigorúan csak az első világháború és következményei viszonylatában vizsgálva. 
(A szocialista korszak 7–8. és III–IV. osztályos tankönyveiben nagy súllyal szerepelt 
hazai és nemzetközi munkásmozgalom-történet.) Ugyanilyen szűkítéssel tárgyaljuk 
az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság, valamint a trianoni béke idősza-
kát, illetve témáját. 

2 Más interpretációban a februári forradalom és az októberi bolsevik hatalomátvétel.
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MIT TANÍTOTTAK 1956–1965 KÖZÖTT?

Az „imperialista” világháborúról
Érdekes, hogy a háború kirobbanásáról az első világháborúról szóló fejezet helyett a 
megelőző egyetemes történeti témakör (Az imperializmus kialakulása és helyzete az 
első imperialista világháborúig) záró részfejezete (A szarajevói válság és a világhá-
ború kirobbanása) tudósít a gimnáziumi könyvben. Ebben szó esik Ferenc Ferdi-
nánd osztrák-magyar trónörökös szarajevói meggyilkolásáról, valamint az osztrák 
háborús párt és a német imperializmus elszántságáról, nevezetesen arról, hogy a 
német kancellár szövetségesi hűségéről biztosította Ausztria–Magyarországot. 
(„Tisza István is a németek tanácsára járult hozzá, hogy a háború megindítását 
célzó ultimátumot Szerbiának átadják.”)3 Ugyanezt tette Oroszország Szerbia 
vonatkozásában, miután a németekkel szembeni revánsvágytól fűtött francia köztár-
sasági elnök Oroszországot biztosította támogatásáról. Anglia a német támadás 
megindulását követően üzent hadat Németországnak.

Az általános iskolai tankönyv háborúról szóló tudósításán átsüt a korszak 
marxista ideológiájának „osztályharcos” jellege, sőt még a Rákosi-időszakra jellemző 
rendkívül leegyszerűsítő vulgármarxizmus is: „A háborúból hasznot húzó tőkések 
minden erővel a világháború kirobbantásán dolgoztak. A háború terheit azonban a 
munkások, parasztok, kisemberek viselték. Ugyanis a tőkések velük csináltatták a 
fegyvereket, velük dolgoztattak fokozott erővel, tőlük vonták meg az élelmiszereket, 
közszükségleti cikkeket, őket vitték katonának a háború vágóhídjára.”4 Ugyanezt a 
gimnáziumi könyv már marxista szempontból „tudományosabban,” az imperializ-
mus „lenini ismérvei” jegyében fogalmazza meg: „A háborúért az imperialista 
országok uralkodó körei, a világburzsoázia viseli a felelősséget. Mindkét fél számára 
ez imperialista, igazságtalan, rablóháború volt, amely területi hódításokra, a világ 
újrafelosztására irányult.”5 Az általános iskolai tankönyv a magyar uralkodó 
osztályok bűnösségéről is hasonló megbélyegző jelleggel szól, melyben a „főbűn” az 
oroszellenesség: „A szomszéd népek és az oroszok elleni gyűlöletre uszítottak, hogy 
leplezhessék saját céljaikat és a népet minél nagyobb mértékben vihessék bele a 
háborúba. Egy új, boldog korszak kezdetéről beszéltek, amiért »harcolni kell a haza 
minden polgárának.«”6

Az „imperialista háború” ellen a tankönyvek szerint csupán a munkásság 
szervezetei folytattak harcot. A II. Internacionálé 1912. évi bázeli kongresszusa 
fogadott el például határozatot arról, „… hogy a parlamentek munkásképviselői nem 
szavazzák meg a háborús költségeket.”7 Ugyanakkor a háború idején a nemzetközi 

3 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 111. (Végig kiemelt szöveg.)
4 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 121.
5 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 106. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
6 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 123.
7 Uo. 122.
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munkásszervezetnek is voltak „árulói.” Kik voltak ezek? „A munkásvezetők jórésze 
csatlakozott saját országa kormányának háborús politikájához, s megszavazta a 
hadikölcsönöket, sőt a francia és belga szociáldemokrata vezetők beléptek a kor-
mányba is. Árulásukat azzal leplezték, hogy azt a „haza védelme” így kívánja. Voltak 
olyan szociáldemokrata vezetők, akik ugyan nem csatlakoztak országuk kormányai-
hoz, nem szavazták meg a hadi kiadásokat, de viszont ellenük sem tettek semmit. […] 
Voltak olyan munkásvezetők, akik szembeszálltak a háborús készülődéssel, és tevé-
keny ellenállásra buzdították a munkásságot. Ezeket a kormányok megvesztegetéssel, 
magas állásokkal vagy fenyegetésekkel igyekeztek rábírni politikájuk támogatására. 
Ha ez sem sikerült, akkor a gyilkosságtól sem riadtak vissza.” (Pl. a francia Jaurès 
megölése, ill. a német Liebknecht és Luxemburg börtönbe vetése.)8 Magyar vonatko-
zásban sem volt ez másképpen. Egyrészt nálunk is a „… háború kitörése helyreállí-
totta a magyar uralkodó osztályok egységét,” másrészt „… Súlyos felelősség terhelte 
a Szociáldemokrata Pártot is, … amely 1914-ben nyíltan a háború, az uralkodó 
osztályok támogatása mellett foglalt állást.”9 A tankönyv külön részfejezetben 
emlékezik meg a bolsevikokról, természetesen az elismerés felsőfokán: „A munkás-
ság nemzetközi összefogásához és a háborúellenes határozatokhoz csak az orosz 
bolsevikok maradtak hűek Lenin vezetésével. Rámutattak arra, hogy a készülődő 
háború igazságtalan, mert nem szolgálja a népek érdekeit, csak a tőkések hódító, rabló 
szándékait.”10

A háború első felének hadi eseményeiről a korszak tankönyvei eléggé részletesen 
tudósítanak. Különösen a kiemelkedő történéseket tárgyalják, értékelik, de elfogult-
ságoktól nem mentesen: „A marne-i csata a háború egész további menetére döntő 
befolyással volt: azt jelentette, hogy a németek „villámháborús” terve, amely a 
váratlan rajtaütésen és a jobb felkészültségen alapult, összeomlott.”11 Ez természetesen 
az orosz „segítségnek” köszönhető: „A kelet-poroszországi orosz offenzíva – végső 
sikertelensége ellenére is – lehetővé tette, hogy nyugaton a szövetségesek a német 
támadást megállítsák és a marne-i csatában győzelmet arassanak.”12 Az „indoklást” a 
másik könyv is megerősíti: „A németek franciaországi kudarcához nagyban hozzájá-
rult az, hogy az orosz támadás nagy erővel indult meg keleten. A németek kénytelenek 
voltak a nyugati frontról csapatokat elvonni a két irányban támadó oroszok ellen. […] 
A Balti-tengertől Románia határáig húzódó lövészárokrendszer jött létre.”13 A gimná-
ziumi könyv külön részfejezetben tárgyalja a nyugati hadszíntéren a „futást” a 
tengerhez, amely hasonló állásháborúhoz vezetett: „Mindkét fél tartós védelemre 

8 Uo.
9 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki és Szamuely, (1959) 111. (Végig kiemelt szöveg.)
10 Uo. 123.
11 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 107.
12 Uo. 108.
13 Kiss, Petrik, és Vörös (1957) 124.
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rendezkedett be, nagy árokvonalakat és állásrendszereket építettek ki egymással 
szemben, ami háborúk történetében teljesen új jelenség volt.”14

Magyarország háborús részvételéről az egyetemes történelem részeként emlékez-
nek meg a tankönyvek. Ebben már nyoma sincs a két világháború közötti időszak 
fellengzős tudósításainak. Sőt! „A monarchia elcsigázott csapatait a Dvina–Száva–
Duna vonaláig vetették vissza. Ezen a vonalon a front stabilizálódott: a háború itt is 
állóharccá vált.” A hősök a keleti fronthoz hasonlóan itt is a szlávok (nem mellesleg 
az oroszok szövetségesei) voltak. „A szerbek … az első világháború idején igazságos 
háborút vívtak, mert nemzeti függetlenségükért küzdöttek.”15 Ráadásul „… ezek a 
harcok bebizonyították, hogy a Monarchia hadserege nem képes komoly hadművele-
tekre. A közös hadsereg rosszul felszerelt és nagyrészt kiképzetlen katonákból állott. 
A magyar csapattestek voltak a legrosszabbul felszerelve és ellátva, mégis ezeket 
küldték a legveszélyeztetettebb helyekre. Ezért érthető, hogy a magyarok vesztesége 
aránylag igen nagy volt …”16 – a keleti hadszíntéren is – erősíti meg a fentieket az 
általános iskolai tankönyv is. Ezt a gimnáziumi tankönyv is aláhúzza azzal, hogy 
„A Monarchia már 1914-ben súlyos veszteségeket szenvedett, és jelentős területek 
feladására kényszerült.” Sőt, a sikeres gorlicei áttörés és a románok feletti győzelem 
ellenére „… a központi hatalmak helyzete mégis egyre kedvezőtlenebbé vált.”17

Az állóháború, a Nyugaton a helyzet változatlan-helyzet rövid leírásával találkoz-
hatunk a továbbiakban a gimnáziumi tankönyvben: „Az 1915. esztendőt a nyugati 
fronton általában az állóharc jellemezte. A küzdő felek egyre nagyobb embertömege-
ket vetettek a küzdelembe, új harceszközöket és harcmódokat, mint pl. harci gázokat 
alkalmaztak. Ennek ellenére a fronton lényeges változás nem történt.”18 Az általános 
iskolai könyv a német villámháborús tervek összeomlásának távolabbi következmé-
nyeit is megállapítja: „Ez időt adott az antant hatalmaknak, hogy nagyobb ember- és 
anyagtartalékaikat felhasználhassák, és döntő ellentámadásba menjenek a németek 
ellen.”19 Mindezt részletesebben kibontja: „A háború harmadik-negyedik évében 
mind érezhetőbbé vált az antant fölénye.” Iparuk haditermelésre való átállása lassan, 
de megtörtént, és nemcsak hogy hatalmas tartalékaik voltak, de „a központi hatal-
makat szinte elzárták a világtól. A németek megkísérelték áttörni a blokádot, de 
vereséget szenvedtek. Az antant tengerek feletti uralmával elősegítette a győzelmet.”20

Jelentős teret szánnak a korszak tankönyvei a nemzetközi munkásmozgalom 
háborúhoz való viszonya bemutatásának. Külön tankönyvi leckében tárgyalják a II. 
Internacionálé csődjét és a munkásmozgalom irányzatait (nyílt opportunisták, 
pacifista centristák és a forradalmi háborúellenes irányzat a német Spartacus 

14 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 107.
15 Uo. 108.
16 Kiss, Petrik és Vörös, (1957) 125.
17 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 111-112. (Végig kiemelt szöveg.)
18 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 109.
19 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 126.
20 Uo. 126.
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Szövetséggel, valamint a Lenin vezette orosz bolsevikokkal). Tendenciózus előreve-
tése ez az 1917-es oroszországi bolsevik hatalomátvételnek, ahogy akkoriban 
mondták, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak, hiszen tudjuk, a munkás-
mozgalom az összeomlás időszakán kívül az egyes hatalmak katonai műveleteit nem 
nagyon tudta befolyásolni. Az általános iskolai tankönyv példákat hoz háborúellenes 
megmozdulásokra Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Angliából, de főleg 
Magyarországról (Csepel, Ganz-Mávag, Istvántelki Főműhely stb.).21

Természetesen kitérnek a tankönyvek a világháború politikai eseményeire is. 
Ezek főként az új szövetségkötések eredményei, Törökország, Bulgária, illetve 
Olaszország, Románia, Görögország, majd az Egyesült Államok hadba lépése. (Ez 
utóbbit a korszak tankönyvei – nyilván politikai okokból – nem tekintik olyan döntő 
tényezőnek, mint a két világháború közöttiek.) Az oka nem csupán a korlátlan 
német tengeralattjáró-háború meghirdetése volt: „A németek búvárhajóharca 
veszélyeztette az Egyesült Államok kereskedelmét és azokat a kölcsönöket, amelyeket 
Angliának [1916-tól] adott. Ennek biztosítására hadat üzent Németországnak, és meg-
kezdte a korszerűen felfegyverzett csapatainak szállítását a nyugati hadszíntérre.”22 
Az amerikaiak megjelenését nem ellensúlyozhatta Oroszország háborúból való 
kiválása sem a bolsevik hatalomátvételt követően. Mégis, „1917-ben, annak ellenére, 
hogy a fölény emberben, hadianyagban és felszerelésben egyaránt már az antanthatal-
mak oldalán állott, minden támadási kísérletük a nyugati fronton – Flandriában, 
Cambrai-nál és másutt – sikertelenül végződött.” Sőt, „1917 októberében a német-
osztrák-magyar csapatok támadást hajtottak végre, Caporettónál áttörték az olaszok 
frontját. A caporettói csatában az olasz hadsereg olyan súlyos veszteségeket szenve-
dett, hogy Olaszország a továbbiakban gyakorlatilag harcképtelen lett.”23 

A központi hatalmak összeomlását részletesen taglalják a tankönyvek, különösen 
a gimnáziumi. Benne az 1918-as tavaszi német támadással, amely még az amerikai 
csapatok beavatkozása előtt indult meg, és amelynek során még egyszer utoljára 
sikeresen előrenyomulva, 70 kilométerre megközelítették Párizst. A nyárra azonban 
a minden téren abszolút antant fölény nyilvánvalóvá és döntővé vált. Az ellentáma-
dás során az augusztus 8-i német hadsereg „fekete napja” után minden fronton 
bekövetkezett a központi hatalmak összeomlása. Előbb szeptember végén a bolgá-
rok, október végén a törökök, majd november elején a fő hadviselő Monarchia és 
Németország tette le a fegyvert. (Az utóbbiak nem kis részben a hátországban 
kibontakozó forradalmak következményeképpen.)24 Mindezt a folyamatot térképek 
is illusztrálják.25 A szöveg viszont meglehetősen száraz és tényszerű.

21 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 127-128.
22 Uo. 129.
23 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely (1959) 115. (Ez utóbbi megállapítás finoman szólva is 

erősen túlzó, ennek ellenére visszatérő motívum a korszak tankönyveiben.)
24 Erre alapozódik az ún. Dolchstoss („Tőrdöfés”)-legenda, miszerint a német hadsereg nem a szövetsége-

sektől szenvedett vereséget, hanem a hátország baloldali, forradalmi erői döfték hátba.
25 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1965) 141.
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A háború pusztításainak leírása viszont – különösen az általános iskolai tan-
könyvben – igen plasztikus: „Egyes városok, falvak valóságos pusztasággá váltak, a 
lakosság is elpusztult vagy elmenekült onnan. Rengeteg anyag, hajó, lőszer, felszerelés, 
élelmiszer pusztult el. Ennek pótlására sok nyersanyagra és munkáskézre volt szükség. 
A hadviselő felek elsősorban a frontok szükségleteit elégítették ki. Az egész ország 
gazdaságát, termelését a háborúnak rendelték alá. A nagy emberveszteségeket újabb 
emberek behívásával pótolták. Újabb embereket vontak el a termelésből, így munkás-
hiány következett be. Ezt úgy pótolták, hogy a dolgozók munkaidejét nagymértékben 
megemelték.” Ami hazánkat illeti: „Magyarország a háború alatt a központi hatal-
mak éléstára volt. […] Mivel a munkaképes parasztok nagy része a frontokon harcolt, 
lehanyatlott a termelés, sokszor még a termést sem tudták betakarítani. Emiatt nagy 
élelmiszerhiány állt elő, több helyen éhínség tört ki.”26 A fentiek miatt voltak háború-
ellenes megmozdulások, nem pusztán „osztályöntudatból.” A veszteségekről szóló 
leírás is megrázó erejű: „… csaknem 10 millió ember pusztult el, 18 millió sebesült 
meg és 3 millió ember maradt rokkant. Városok, falvak váltak romhalmazzá. Hidak, 
vasutak, gyárak, üzemek mentek tönkre. A sokat szenvedett tömegekre továbbra is 
nyomor és nélkülözés várt.”27

A gimnáziumi tankönyv összefoglalása még egyszer tisztázza a háború jellegét és 
a felelősség kérdését, természetesen marxista osztályalapon és megfellebbezhetetle-
nül: „A háború jellegét a forradalmi munkásmozgalom tisztázta, amikor Lenin 
nyomán megkülönböztetett igazságos és igazságtalan háborút. Igazságosak az 
elnyomott népeknek a szabadságukért, függetlenségükért vívott harcai, igazságtala-
nok mindazok a háborúk, amelyeknek célja az osztályelnyomás fenntartása, más 
népek leigázása. Az első világháború imperialista, igazságtalan jellege kétségtelen. 
A szemben álló szövetségi rendszer a világ újrafelosztására törekedett, a háborúval 
elejét akarta venni a forradalmi munkásmozgalmaknak.”28 A felelősség kérdésében az 
imperialisták, az imperializmus okolható: „Bár kétségtelen, hogy az imperialista 
Németországot minden más országnál nagyobb felelősség terheli, de az imperialista 
háborúért az egész imperialista rendszer s annak minden tényezője felelős.”29

Az oroszországi eseményekről a világháború idején
A szocialista időszak tankönyveiben természetesen az oroszországi forradalmak, 
különösen a Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nevezett bolsevik hatalomát-
vétel nagy súllyal, több leckéből álló, önálló fejezetben jelenik meg. A háborús 
helyzet plasztikus és természetesen „osztályharcos” leírása olvasható az általános 
iskolai tankönyvben: „Míg a katonák és otthon levő hozzátartozóik éheztek, pusztul-
tak, a tőkések milliókat vágtak zsebre a dolgozók véréből, verejtékéből. A háború 

26 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 127-128.
27 Uo. 130.
28 Ez a szöveg a későbbi kiadásokban jelent meg: Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1965) 

143.
29 Uo. 144.
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óriási áldozatokat követelt. Az elesettek, a sebesültek és a háború okozta járványok 
következtében elhaltak száma több millió volt. A nyersanyag- és élelmiszerhiány 
fenyegető méreteket öltött, a tömegek, különösen a munkások elégedetlensége állan-
dóan nőtt.”30 A februári polgári demokratikus forradalmat megelőző időkről 
ugyanez a tankönyv a következőképpen ír: „A háború tönkretette Oroszország 
nemzetgazdaságát. Körülbelül 14 millió egészséges, munkabíró embert soroztak be, 
szakítottak el a munkától. A gyárak egyre-másra becsuktak, a bevetett terület csök-
kent, mert hiányzott a munkáskéz. A lakosság és a frontkatonaság éhezett, leron-
gyolódott. […] A bolsevikok erőteljes forradalmi tevékenységet fejtettek ki a hadse-
regben és az üzemekben. […] A cári kormány sikertelensége a frontokon az orosz 
burzsoázia körében is elégedetlenséget keltett. A cári kormány forradalomtól félt, s 
titokban különbékéről tárgyalt a németekkel.”31 A gimnáziumi tankönyv ugyanezt 
így „tálalja”: „A világháború véglegesen bebizonyította az orosz cárizmus rendszeré-
nek életképtelenségét. Oroszország elavult gazdasága képtelen volt a front szükségleteit 
ellátni. A hátországban egyre nőtt az élelemhiány és az elégedetlenség, rohamosan 
terjedtek Lenin és a Bolsevik Párt eszméi. Mindez 1917 elejére mély forradalmi 
válságot idézett elő.”32 A marxista szemléletnek megfelelően a polgári demokratikus 
forradalom nem váltotta be a reményeket: „Az Ideiglenes Kormány nem teljesítette a 
nép követeléseit, nem szüntette be az értelmetlen imperialista háborút, sőt arról 
biztosította Oroszország nyugati szövetségeseit, hogy továbbra is részt vesz a háború-
ban a „teljes győzelemig.” […] A forradalom után hamar világossá vált, hogy Oroszor-
szág égető problémáit, és elsősorban a béke és a föld kérdéseit csakis a munkásosztály 
forradalmi pártja képes megoldani.”33 Nem véletlen, hogy Lenin – az ekkori történe-
lemkönyvekben „agyontárgyalt” Áprilisi tézisek-ben „… hangsúlyozta, hogy a 
bolsevikoknak meg kell akadályozniuk a rabló imperialista háború folytatását…”34

Fordulópontként tárgyalja mindkét tankönyv a júliusi nagy tüntetéseket, és a 
kormány ezekre adott válaszát. A középiskolai tankönyv igen tömören így fogal-
mazza meg a „lényeget”: „Az egyetlen kivezető utat az érlelődő forradalmi válságból a 
kormány abban látta, hogy a forradalmi csapatokat kivonja Petrográdból, és a frontra 
indítja.”35 Éppen ez vezetett a tüntetésekhez. Az általános iskolai tankönyv szerint 
július 18-án „Pontosan a tüntetés napján [valójában az 17-én volt] teljesítette az 
angol-amerikai-francia imperialisták akaratát és támadásra indította a katonákat a 
fronton. A kimerült katonák nem látták a támadás értelmét, erős hiány volt hadi-
anyagban és felszerelésben, így a rosszul előkészített és a nép akaratával ellenkező 
támadás összeomlott.”36 

30 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 121.
31 Uo. 133-134. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
32 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 121.
33 Uo. 121-122.
34 Uo. 122.
35 Uo. 123.
36 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 135. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
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Az Ideiglenes Kormány ellen indított Kornyilov-lázadás szintén kiemelt téma, de 
mint az árulás iskolapéldája: „Kornyilov ellenforradalmi támadásának előkészítésé-
ben részt vett az angol és amerikai kormány is. Az amerikaiak ötmilliárd rubeles 
kölcsönt ígértek Kornyilovnak, az angolok tankkal, fegyverrel és tisztekkel támogat-
ták.”37 A gimnáziumi tankönyv ezt „tudományosabban” fogalmazza meg: Kornyilov 
tábornok, a hadsereg főparancsnoka „… felvette a kapcsolatokat az antant képviselő-
ivel, és összeesküvést szervezett ellenforradalmi diktatúra létrehozatala céljából.”38

A Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nevezett bolsevik hatalomátvételről 
természetesen felsőfokon nyilatkozik mindkét tankönyv, többek között a béketerem-
tés szempontjából is: „Október 26-án [november 8-án] a kongresszus [a Szovjetek II. 
Összoroszországi Kongresszusa] leírhatatlan lelkesedéssel elfogadta a békéről szóló 
határozatot (dekrétumot), amely az összes hadviselőknek a háború azonnali befejezé-
sét és az egyenjogúságon alapuló békekötést javasolta. A dekrétum elfogadása 
világtörténelmi jelentőségű cselekedet volt.”39 A gimnáziumi könyvben a részletekről 
is szó van: „A békedekrétum kimondta, hogy Oroszország azonnal kilép az imperia-
lista háborúból, és javasolta minden hadviselő félnek a demokratikus béke megkötését 
annexió (idegen földek elfoglalása) és hadisarc nélkül. A lenini békedekrétum 
kiindulópontja lett annak a békepolitikának, amelyet a Szovjetunió a forradalom 
óta következetesen folytat.”40 A tankönyv a béke realizálására is kitér: „A Breszt-
Litovszkban (1917. december 2-án) megindult fegyverszüneti tárgyalásokon a német 
küldöttség rabló követelésekkel lépett fel: követelte Lengyelország és a balti országok 
nagy részét.” (Tehát, ha Németország követeli a balti államokat, az rabló követelés, de 
amikor később a Szovjetunió nemcsak követeli, hanem be is kebelezi őket, az jogos 
igény!?) Sőt, „1918 tavaszán az antant megkezdte nyílt katonai intervencióját Szovjet-
Oroszország ellen: angol-amerikai csapatok szálltak partra Észak-Oroszországban 
Murmanszk és Arhangelszk kikötőkben, a Távol-Keleten pedig japán és amerikai 
csapatok szálltak partra Vlagyivosztokban.”41 Ez utóbbiról viszont már A polgárhá-
ború kezdete című tankönyvi alfejezetben esik szó, amely túl esik vizsgálódási 
körünkön.

Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság háborús 
összefüggéseiről
Az általános iskolai tankönyv természetesen fontosnak tartja leszögezni, hogy 
„A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének kivívásában az oroszországi 

37 Uo. 136.
38 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 123-124.
39 Kiss, Petrik  és Vörös (1957) 139-140. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Érdekes, hogy a tankönyv azt is 

elismeri, hogy „A győzelmet elősegítette, hogy a világháború megakadályozta az imperialistákat egység-
front kialakításában az Októberi Szocialista Forradalom ellen.” (Uo. 141.)

40 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 125. (A tankönyv szemelvényrészletet is közöl 
a békedekrétumból.) Ez utóbbi kötelező megállapítást az adott korban a tények sem zavarhatták meg. 
Gondoljunk csak a pár évvel korábban vérbefojtott forradalmunkra!

41 Uo. 129-130.
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magyar hadifoglyok legjobbjai is részt vettek. … régi szervezett munkások, szegénypa-
rasztok, értelmiségiek, és együtt harcoltak orosz testvéreikkel.” Már „1918 januárjában 
Budapesten hatalmas tüntetések zajlottak le. A tüntető munkástömegek jelszavai 
voltak: „Le a háborúval! Békét akarunk! Éljen az orosz proletariátus!” […] Megerősö-
dött a háborúellenes (antimilitarista) csoportok tevékenysége … […] A magyar 
dolgozók háborúellenes harca a hazatérő hadifoglyok bekapcsolódásával jelentősen 
megerősödött.”42 A gimnáziumi tankönyv axiómaként rögzíti, hogy a „Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom győzelmének, a békéről és a földről szóló dekrétumoknak a 
híre, a nemzetek önrendelkezési jogának bolsevik jelszava forradalmasítóan hatott a 
magyar dolgozó tömegek mozgalmaira is.”43 Érdekes azonban, hogy az oroszországi 
magyar hadifoglyok szerepét csak apró betűs részben tárgyalja.

Az őszirózsás forradalom győzelmével hatalomra került új Károlyi-kormány 
egyrészt a Nemzeti Tanács programját képviselte, amelynek középpontjában az 
azonnali békekötés volt. Ugyanakkor „Rendkívül súlyos problémát jelentett a 
kormány számára a frontról hazatérő katonák gyors leszerelése. Linder Béla külügy 
miniszter [sic!]44 a katonák előtt tartott beszédében kijelentette: „Nem kell hadsereg 
többé! Soha többé nem akarok katonát látni!” Az ilyesfajta szólamok azt a célt 
szolgálták, hogy a felfegyverzett munkások és parasztok kezéből kivegyék a fegyvert.”45 
A gimnáziumi tankönyv szerint „Károlyi külpolitikai elképzelése az volt, hogy nem 
lesz nehéz az antanthatalmak s Magyarország között a fegyverszüneti egyezményt 
létrehozni. Azonban amikor a magyar fegyverszüneti delegáció megjelent Belgrádban, 
… rendkívül súlyos fegyverszüneti feltételekkel fogadták.” A részletek leírása után 
leszögezi, hogy az antant „… ezzel súlyos csapást mért a Károlyi-kormány politiká-
jára, mely az ország régi területi egységét akarta megőrizni. Az egyezmény aláírása 
után azonban az antant újabb s újabb területek átengedését követelte a szerb, román, 
csehszlovák burzsoázia számára. A kormánynak tehát az antant barátságára alapo-
zott külpolitikája kudarccal járt.”46

A Tanácsköztársaság tárgyalása természetesen kiemelt szerepet kapott a korszak 
tankönyveiben. „A Tanácsköztársaság kikiáltása nagy megdöbbenést keltett a párizsi 
békekonferencián. […] A békekonferencia részvevői valamennyien megegyeztek 
abban, hogy mindent el kell követni a Szovjetoroszországot támogató Magyar 
Tanácsköztársaság megsemmisítésére is.” 1919. április elején „Smuts [tábornok] 
kénytelen volt azt jelenteni, hogy a Tanácsköztársaság megdöntése céljából az inter-
venciót feltétlenül szükségesnek tartja.” Sőt, az „… antant-hatalmakat állandóan 
memorandumokkal ostromolták a külföldre szökött magyar főurak, bankárok, 
jobboldali szociáldemokraták, és kérték az antant fegyveres beavatkozását a Magyar 

42 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 143. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
43 Almási, Borsányi,Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 145.
44 Valójában – szerencsére – mindössze 10 napig volt hadügyminiszter.
45 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 146. Valójában persze a pacifista hangulatról volt szó. (Kiemelés az eredeti 

szövegben.)
46 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 148.
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Tanácsköztársaság ellen.” Erre az „… antant-hatalmak – maguk helyett – a sovi-
niszta uszítással elbódított cseh és román csapatokat vonultatták fel – francia és 
olasz tábornokok vezetése alatt.” 47

A Tanácsköztársaság honvédő harcai a korszak minden tankönyvében külön 
leckét, sőt néhol leckéket kapnak. Ezek többnyire elfedik azt a lényeget, hogy a 
politikai vezetés fő célja a szovjet-orosz bolsevikokkal való egyesülés (a „világforra-
dalom” mámorában éltek) volt, nem az ország területi integritásának a megőrzése 
(vö. a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása Eperjesen). Más kérdés, hogy a tiszti 
állomány (Stromfeld Aurél vezérkari főnök is) és a katonák jelentős része ennek 
reményében szállt harcba. Az északi hadjárat sikereit követő leírás lelkendező: 
„A magyar Vörös Hadsereg hatalmas harctéri sikerei az országban óriási lelkesedést, 
az ellenség körében nagy zavart keltettek. A diadalmas északi hadjárat szétszakította 
a cseh és román burzsoázia hadseregének összeköttetését, a Tanácsköztársaság köré 
vont gyűrű kitágult.”48 Az északi hadjárat sikereit követő Clemenceau-jegyzék 
elfogadása okot szolgáltatott a bukás magyarázatára. „Nagy hiba volt a Clemen-
ceau-jegyzék feltétel nélküli elfogadása. A felvidéki visszavonulás, amelyért semmit 
sem kapott ellenszolgáltatásként a Tanácsköztársaság, súlyos erkölcsi és anyagi 
csapást jelentett a proletárdiktatúrára.”49 A Tanácsköztársaságot tehát a „… külső 
túlerő győzte le. A Szovjet-Oroszországtól elszigetelten harcoló magyar proletariátus 
nem tudott ellenállni az antant által támogatott szomszédos országok fegyveres 
túlerejének.”50 Az általános iskolai tankönyv még sarkosabban fogalmaz: „A magyar 
proletariátus hatalmát sem az elkövetett hibák, sem a nagytőkések, nagybirtokosok, 
kulákok és papok ellenforradalmi szervezkedései, sem a jobboldali szociáldemokraták 
megalkuvása nem döntötték volna meg, ha nincs az imperialista túlerő.”51 

A háborút lezáró békékről, főleg Trianonról
A tankönyvek a békekonferencia egészét is értékelik: „A konferencia a legyőzöttek 
meghallgatása nélkül hozott döntéseket. A németek gyarmatait felosztották egymás 
között a győztesek. Elzász-Lotaringiát visszakapta Franciaország. Németország 
kénytelen volt átengedni kisebb területeket az újra egységes és független országgá lett 
Lengyelországnak és a szintén önállóvá lett cseheknek, akik a szlovákokkal egyesülve 
új államot létesítettek: Csehszlovákiát. Szerbia egyesült Boszniával, Hercegovinával és 
Horvátországgal, s létrejött a délszlávok új állama: Jugoszlávia. A Monarchia tehát 
szétesett. Ausztria is köztársasággá lett; Magyarország pedig különvált.” Rögtön 
kapcsolódik az imperialista béke értékelése is, természetesen „osztályharcos” 
szempontból: „A győztes imperialista hatalmak célja nemcsak hatalmuk és befolyásuk 

47 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 157. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
48 Uo. 160.
49 Uo. 161.
50 Almási, Borsányi,  Pamlényi,  Ránki  és Szamuely, (1959) 163.
51 Kiss, Petrik, és Vörös, (1957) 163. Az iskolapéldája annak, hogy miért nem szerencsés egy történelem-

tankönyvben a „mi lett volna, ha…” kérdését felvetni!
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növelése volt, hanem összefogás a forradalmi mozgalmakkal szemben.”52 A gimnázi-
umi tankönyv a világháború következményeit is értékeli, de hasonló módon: „Az I. 
világháború nem oldotta az imperializmus problémáit, de a kapitalizmus egész 
világrendszerét megrendítette. A háború után az egész világra kiterjedő, hosszantartó 
forradalmi válság keletkezett, a néptömegek egy sor országban rohamra indultak a 
kapitalista rendszer ellen. … [Ennek a megrendülésnek a] legfőbb bizonyítéka – s 
egyben az első világháború legfontosabb eredménye: – Oroszország kiválása a kapita-
lizmus rendszeréből, s a szocialista rendszernek a világ egyhatodán való létrejötte.”53

Ami Trianont illeti, a szocialista hagyományoknak megfelelően továbbra is eléggé 
marginális szerepet kap, ennek megfelelően jellemzően felszínes értékeléssel. Ebben 
különösen az általános iskolai tankönyv „jeleskedik”: „Magyarország számára 
Trianonban adták át a békefeltételeket. A Monarchia szétesett, a magyarországi 
nemzetiségek pedig csatlakoztak saját nemzeti államaikhoz.”54 Belpolitikai szempont-
ból így értékel a tankönyv: „Az ellenforradalmi rendszer törvényesítésének … feltétele 
az imperialista hatalmakkal való békekötés volt. A magyar uralkodó osztályok tudták, 
hogy hatalmukért árat kell fizetniük, mégis elfogadták a súlyos feltételeket. [Ezek] … 
megváltoztatására a szomszéd népek elleni háborús uszítással törekedtek…”55 
A gimnáziumi tankönyv sajátos „internacionalista” szempontból vizsgálja a kérdést: 
„A békeszerződés következményeként a többségében nemzetiségek által lakott terüle-
tek elszakadtak az országtól, a soknemzetiségű Magyarország felbomlott. Ezzel a 
magyar uralkodó osztályok elnyomásától sokat szenvedett nemzetiségek régi törekvése 
megvalósult: csatlakozhattak önálló nemzeti államaikhoz. A soknemzetiségű Magyar-
ország felbomlása azonban nem a Duna-völgy népeinek demokratikus együttműködé-
séhez vezetett, hanem újabb viszályok és ellentétek csíráját rejtette magában. […] 
A magyar uralkodó osztályok … az imperialista békeszerződést féktelen nacionalista 
és soviniszta uszításra használták fel.”56 

Zárásként idézzük az ötvenes évekből „visszamaradt” tankönyv békeértékelését 
kicsit hosszabban: „A trianoni békeszerződés megsemmisítette a történelmi Magyar-
országot. A békeszerződést azonban nem a történelmi Magyarország megsemmisítése 
tette újabb nemzeti szerencsétlenség forrásává. A magyar nemzet és a magyar nép 
tragédiája az volt, hogy nem a magyar nép és a nemzetiségek közös szabadságharcá-
nak volt eredménye, hanem az antant imperialisták segítségével állították helyre a 
történelmi uralkodó osztályok ellenforradalmi uralmukat, és ez új viszályok és háború 
csíráját rejtette magában. A trianoni békét egyedül Szovjet-Oroszország nem írta 
alá.”57 Tovább folytatva: „Az imperialista békeszerződés az uralkodó osztályoknak 
alkalmat adott arra, hogy féktelen nacionalista demagóg hadjáratot indítsanak. El 

52 Kiss, Petrik  és Vörös, (1957) 131.
53 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki és Szamuely, (1959) 119.
54 Kiss,  Petrik  és Vörös, (1957) 131.
55 Uo. 181.
56 Almási, Borsányi, Pamlényi, Ránki  és Szamuely, (1959) 199.
57 Incze, (1958) 5. (Igaz, nem is kérte senki, hiszen nem hívták meg az országot a béketárgyalásokra!)
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akarták hitetni a közvéleménnyel, hogy a súlyos békeszerződés a Tanácsköztársaság 
miatt sújtja az országot. Elhallgatták ugyanakkor, hogy éppen azoktól kapták és 
fogadták el a békefeltételeket, akiknek fegyveres beavatkozását és segítségét kérték 
saját népük ellen.”58 Ez a „vonalas” értékelés ezzel szerencsére el is tűnik.

MIT TANÍTOTTAK 1966 ÉS 1982/84 KÖZÖTT?

Az „imperialista” világháború
A háború okait „kutatva” a marxizmus „törvényszerűségei” jegyében a gimnáziumi 
tankönyv megállapítja, hogy „Az imperialista hatalmak egyenlőtlen fejlődéséből 
eredő ellentétek 1914-ben a két nagy szövetségi rendszer […] világméretű katonai 
összeütközéshez vezettek. […] Szarajevóban […] megteremtődött az alkalom a 
háborús összeütközésre. […] Ausztria-Magyarország […] hadat üzent Szerbiának. 
Minthogy Szerbia mögött Oroszország állt, és az európai hatalmak legtöbbje a két 
imperialista katonai tömb valamelyikéhez tartozott, a háború elkerülhetetlenné 
vált.”59 Az általános iskolai tankönyv még sematikusabb képet fest hazánk hadba 
lépéséről: „1913-ban Tisza miniszterelnök lett. Ettől kezdve az ország vezetői, „mág-
nások és püspökök”, valamint tőkések segítségével következetesen készültek hódító 
céljaikra: a Balkán-félszigeten való terjeszkedésre.60 „Imperialista ellentétek ütköztek 
össze egymással, rablóháború küszöbére érkezett az ország.”61 

Akik megakadályozhatták volna a világégést, itt is a munkások: „A II. Internacio-
nálé vezetői a fegyveres összecsapást megelőző kongresszusokon még azt hirdették, 
hogy a munkásoknak sztrájkokkal, tüntetésekkel meg kell akadályozniuk az imperia-
lista háborút.” Lenin és a bolsevikok később meghirdetik a bűvös jelmondatot: 
„Változtassa át a proletariátus a háborút forradalommá!” Ugyanis „… a háború 
küszöbén a II. Internacionálé pártjai … a „honvédelem” hazug jelszavát hangoztat-
ták, és a parlamentekben megszavazták a háborús törvényeket és a katonai kiadáso-
kat.”62 Az egyházak is megkapják a magukét, mivel „… kezdetben a békéről szónokol-
tak, ugyanakkor a parlamentekben a főpapok megszavazták a fegyverkezési 
kiadásokat. […] A tömegek istenhitét az egymás elleni gyűlölet szítására használták 
fel. Mindkét fél megáldotta saját fegyvereit, s „szent harcra” tüzelte egymás ellen a 
népeket.” […] „A háborúra legjobban Németország készült fel. A gyors siker reményé-

58 Uo. 6.
59 Balogh, (1979) 53. (Végig kiemelt szöveg.) Megjegyezzük, hogy ennek a tankönyvnek az 1973. évi tan-

anyagcsökkentés utáni vizsgált kiadásában feltűnően nagy a kiemelések aránya.
60 Csiszér és Sári, (1971) 34.
61 Uo. 36.
62 Uo. 37. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Itt különösen tanulságos, hogy mit kíván a tankönyv 

sulykolni!
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ben ki akarta használni ezt a helyzeti előnyt. Ürügyet keresett a háború kirobbantá-
sára, s a Monarchiát használta fel céljai elérésére.”63 

A gimnáziumi tankönyv leírja, hogy „A valóságban csaknem minden máskép-
pen történt, mint a központi hatalmak vezérkarai tervezték. Franciaország 
lerohanása nem sikerült. […] A francia főparancsnok, Joffre … a Marne folyó 
mentén … visszavonulásra kényszerítette ellenfelét.” Ráadásul „A kelet-európai 
hadszíntéren az oroszok támadásai Galíciában a Monarchia seregein győzelemre 
vezettek, de Németországgal szemben kudarcot vallottak. A Monarchia a szerbek-
től is vereséget szenvedett.” Így „… a központi hatalmak több fronton, hosszadal-
mas és kimerítő háborúra kényszerültek.” 1915-ben „… a központi hatalmak a 
háború súlypontját Kelet-Európába helyezték át”, miközben „… Olaszország 
hadba lépett volt szövetségesei ellen …” Igaz, „… a központi hatalmaknak Bulgári-
ával szövetkezve sikerült leverniük Szerbiát…” [Kerüli a szöveg Magyarország 
megnevezését!] Majd 1916-ban „… a német hadvezetőség ismét nyugaton kísérelte 
meg a döntés kicsikarását. A verduni „vérszivattyú”-val akarta kimeríteni a 
francia hadsereget”, de „… az antant … hadműveletei a németeket Verdun 
ostromának abbahagyására kényszerítették.” 1916 végétől „A német hadvezetés … 
valamennyi fronton védekezésre kényszerült. […] Megkezdődött a vegyi és gépi 
háború korszaka.”64

Ezt a viszonylag folyamatos elbeszélést megszakítja A munkásmozgalom baloldali 
erőinek harca tananyagrészlet, melynek végére „biggyesztettek” egy pársoros, kurta 
részegységet, Fordulat a háború menetében címmel, melyben a béketapogatózásokról 
esik szó. Végső konklúzióként: „A hadviselők az imperialista világháborút „győzel-
mes” békével akarták lezárni, hogy a válságba került tőkés rendszert megmenthes-
sék.”65 Ez a rész csupán a következő „forradalmi” tananyagokat kívánja előkészíte-
ni.66 A háború történetének a leírása tehát három leckényi „szünet” után folytatódik. 
„Az 1917. év végére Olaszország harcképtelenné vált [sic!], Oroszország pedig a 
szocialista forradalom győzelmével kivált a háborúból.” Fontos, sőt döntő esemény, 
hogy „1917 áprilisában az antant oldalán hadba lépett az Egyesült Államok”. Sőt, 
„Az antant nyilvánosságra hozta Wilson amerikai elnök 14 pontját, melyek a 
megkötendő béke feltételeit tartalmazták.” Ezek „… nem maradtak hatás nélkül a 
népekre.” Ennek ellenére „… a német hadvezetőség 1918 márciusában jelentős 
túlerővel hatalmas támadást hajtott végre Franciaországban az angol-francia 
szövetségesek fegyverszünetre kényszerítése céljából.” De „… a második marne-i 
csata is francia győzelemmel végződött.” 1918 nyarától „… a friss amerikai csapa-
tokkal megújuló antantseregek támadásba mentek át, és rövid idő alatt fölmorzsol-

63 Uo. 38.
64 Balogh, (1979) 56-57. (Végig kiemelt szöveg.)
65 Uo. 60. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
66 Az 1917. évi februári polgári demokratikus forradalom és A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

győzelme
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ták a német erőket. […] Németország katonai összeomlását meggyorsította, hogy a 
szövetségesei sorra kapituláltak.”67 

Érdekes, hogy a gimnáziumi tankönyv a Monarchia (és nem Magyarország) 
világháborús szerepét Az 1918-as polgári demokratikus forradalom Magyarországon 
tananyag részeként tárgyalja, de itt is inkább a belpolitikai „forradalmasító” hatást 
kiélezve. „A Monarchia vezető köreit a Szerbia által befolyásolt délszláv nemzeti 
mozgalmak és a belső demokratikus erők megtörésének, valamint a balkáni pozíciók 
biztosításának vágya egyre inkább a háborús megoldásra ösztönözte. […] A háború 
rövid ideig szinte az egész magyar társadalmat soviniszta egységbe olvasztotta. […] 
A lövészárkok valósága és az ínség azonban a lelkesedést hamar lehűtötte. Az ínség 
hatására a háború imperialista tartalmának fölismerése derengeni kezdett a töme-
gekben. […] A háborús nyomorból fakadó elégedetlenség és a katonai győzelem 
kilátástalansága az uralkodó osztályok egy csoportjában is új gondolatokat érlelt.”68 
Tehát inkább fokozatosan vezet a tankönyv a „forradalmi helyzethez.”

Az általános iskolai könyvre az események részletezése helyett a plasztikus 
leírások a jellemzőek. Például az olasz front eseményeit így idézi egy szemtanú: 
„Reggel az osztrák-magyar hadsereg hajóhidakon átkelt a Piavén. A mellettünk 
vonuló katonák hangosan daloltak. Az olasz hadsereg hallgatott. Három nappal az 
átkelés után, aki megmaradt a támadó seregből, az visszajött az innenső partra. Most 
nem daloltak. Híd már nem volt a Piavén, és az olaszok adtak pergőtüzet. De nemcsak 
a hidak tűntek el, a víz is eltűnt a Piavéből. A szétlőtt hidakat a Piave sodorta 
magával, a Piave vizét osztrák és magyar bakák hullái takarták el…”69 Másutt egy 
hadifogolynak a hozzátartozóktól kapott leveléből idéznek az otthoni helyzetről: 
„Az emberek már közel vannak a megőrüléshez, folyton csak bolondítják őket a 
békével. Ehhez kell felfordulni az embernek, és nem lesz béke soha. Ha még sokáig tart 
ez az állapot, itthon kezdik meg az igazi háborút.”70 A tankönyv „osztályharcos” 
stílusát jól jellemzi az Egyesült Államok hadba lépésének a leírása. Az előzményeket 
is idézzük: Oroszország kidőlésével „A német hadvezetőség erejét most nyugati 
ellenfelei szétzúzására csoportosította át. Tengeralattjáróival kíméletlenül elsüllyesz-
tett minden hajót, amelyen utánpótlást szállítottak az angoloknak és a franciáknak. 
Az Amerikai Egyesült Államok tőkéseit, akik a szállítási üzletekből hatalmas hasznot 
húztak a háború folyamán, különösen érzékenyen sújtotta a németek támadása. Ezért 
az Amerikai Egyesült Államok is belépett a háborúba az antant oldalán. Így olyan 
túlerő jött létre, amelynek nyomása alatt a központi hatalmak frontjai egymás után 
összeroppantak.”71 Természetesen a „frontbarátkozások” is megjelennek: „Katonák 

67 Balogh, (1979) 70-71. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
68 Uo. 89-90. (Kiemelés tőlem: K. A., egyébként az eredetiben az egész kiemelt szöveg)
69 Csiszér és Sári, (1971) 40.
70 Uo. 67.
71 Uo. 41-42.
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ezrei szöktek meg a frontokról, a halálbüntetéstől sem félve. Gyakori volt a barátkozás 
az „ellenséges” katonák között.”72

Az oroszországi eseményekről a világháború idején
Az oroszországi történésekről bővebben szólnak a tankönyvek, mint az első világhá-
borúról. A februári forradalom. A Lenin és a bolsevikok harca a szocialista forradalo-
mért tananyagban így ír az általános iskolai könyv: „A bolsevik párt következetesen 
törekedett a háborúnak forradalommá való átváltoztatására. A cári kormányt 
megrémítette a forradalmi hullám erősödése, ezért béketárgyalásokba bocsátkozott a 
németekkel. A háborúból való kilépés után minden erejét a forradalom megelőzésére 
akarta fordítani. Az orosz burzsoázia is félt a forradalomtól, de a háborút sem akarta 
befejezni, hiszen óriási hasznot hozott a számára. Ezért a cári kormány ellen fordult, 
hogy megakadályozta a különbékét. A bolsevikok a cári kormány ellen mozgósították 
a tömegeket, de ők a béke kivívását is zászlajukra tűzték. […] Az Ideiglenes Kormány 
azonban tovább folytatta a háborút. Kiadta a „Háború a végső győzelemig” jelszót, s 
újabb zászlóaljakat vezényelt a frontokra.” A „főbűne” azonban, hogy „Szétszórta a 
júliusi fegyveres tüntetést, s megkezdte a bolsevikok üldözését. […] Igyekeztek lefegy-
verezni a munkásokat. A frontokon bevezették a halálbüntetést. A kettős hatalom 
véget ért. Világossá vált, hogy a munkásosztály békés úton nem szerezheti meg a 
hatalmat.”73 „Elő van készítve” a proletárforradalom: „Még folyt az imperialista 
háború. A világ tőkései az egymás elleni hatalmi harcokban voltak lekötve. Ekkor 
még nem tudtak elegendő erőt fordítani az orosz burzsoázia megsegítésére. […] Ezek a 
tények is a bolsevikok igazát bizonyították: forradalommal meg lehet előzni háborút, 
de háborúval nem lehet a forradalmakról elterelni a munkásosztály figyelmét.”74 
Természetesen itt is fontos szerepet kap a békedekrétum, melyet így értékelnek: „Ezt 
a határozatot Szovjet-Oroszország tettekre váltotta azzal, hogy kilépett a háborúból, s 
fegyverszünetet, majd különbékét kötött Németországgal. Ez – mint tudjuk, jelentős 
fordulópontot jelentett az első világháború menetében.”75 Ez a fordulópont a két 
világháború közötti tankönyvekben az Egyesült Államok hadba lépése volt.

A gimnáziumi tankönyv a marxizmus-leninizmus elméleti alapjait „fejleszti” 
azzal, hogy részletesen tárgyalja Lenin Áprilisi téziseit, hozzátéve a tudományos 
szocializmus „kurzushoz,” hogy „Lenin továbbfejlesztette Marxnak és Engelsnek a 
forradalomról szóló elméletét az imperializmus viszonyai között, és kidolgozta a 
permanens forradalom elméletét. Az elmélet lényege: a proletariátus olyan jelentős 
szerepet tölt be a polgári demokratikus forradalomban, hogy lehetősége nyílik a 
hatalom békés megszerzésére és a szocialista forradalom megvalósítására.”76 Innen 
kezdve minden a lenini elmélet jegyében történik: „Az Ideiglenes Kormány katonai 

72 Uo. 41.
73 Uo. 45-47.
74 Uo. 51. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
75 Uo. 53.
76 Balogh, (1979) 64. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
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sikerek elérésével akart kilábolni a nehéz helyzetből. Kerenszkij hadügyminiszter 
júniusban a központi hatalmak ellen támadást indított (Kerenszkij-offenzíva), de az 
orosz hadsereg vereséget szenvedett. A harctéri kudarc belpolitikai válsághoz 
vezetett. Pétervárott kormányellenes tüntetések kezdődtek, melyek „Minden hatalmat 
a szovjeteknek” jelszóval hatalmas tömegmozdulássá növekedtek (július 4.). A kor-
mány fegyverrel verette szét az ellene tüntető tömeget, a bolsevik pártot betiltotta, 
Lenin ellen elfogatóparancsot adott ki. Új elnöke az eszer Kerenszkij lett, aki 
néhány hónapra elnyerte a még eszer-mensevik többségű szovjetek támogatását is. 
[…] A kettős hatalom véget ezzel ért, az uralom a burzsoázia kezébe került. 
A proletárforradalom békés (fegyveres harc nélküli) győzelmének lehetősége 
megszűnt.”77

A győztes bolsevikok hatalomátvételét követően közli a tankönyv a II. szovjet-
kongresszus békedekrétumának részletét, igaz, apró betűs részben: „A kormány az 
emberiség elleni legnagyobb gonosztettnek tartja ennek a háborúnak a folytatását, 
amely azért folyik, hogy osszák föl az erős és gazdag nemzetek között az általuk 
meghódított gyönge népeket, és ünnepélyesen kijelenti, hogy eltökélt szándéka hala-
déktalanul aláírni egy olyan béke feltételeit, amely ezt a háborút a föntebb megjelölt és 
kivétel nélkül minden nép számára igazságos feltételek alapján megszünteti…”78 
(Csendben kérdezzük meg: van ilyen?) Lenin két hónap múlva már egy másfajta 
béke mellett kénytelen érvelni, persze ezt is idézi a tankönyv: „A háború elhúzódása 
érdeke a francia, az angol és az amerikai imperializmusnak, … Azok, akik a forra-
dalmi háború álláspontján vannak [ti. a „baloldali kommunisták”, Trockijék], 
rámutatnak arra, hogy mi … ezzel Németországban forradalmat idézünk föl. Csak-
hogy Németország még várandós a forradalommal, nálunk már meg is született egy 
teljesen egészséges gyermek – a szocialista köztársaság, amelyet megölhetünk, ha 
háborúba kezdünk… Persze a béke, amelyet meg fogunk kötni, ocsmány béke lesz, de 
nekünk föltétlenül szükségünk van arra, hogy időt nyerjünk a szociális reformok 
megvalósításához… Le kell gyűrnünk a burzsoáziát, ehhez pedig arra van szükségünk, 
hogy ne legyen megkötve egyik kezünk sem. Ha ezt megtettük, szabad kezünk lesz, és 
akkor viselhetünk forradalmi háborút a nemzetközi imperializmus ellen…”79 Az emlí-
tett „ocsmány béke” az itt néven nem nevezett breszt-litovszki lett.

Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság háborús 
összefüggéseiről
Az általános iskolai tankönyv a lényeget foglalja össze az előzmények kapcsán: 
„A háborús vereségek hatására rohamosan növekedett Károlyi Mihálynak és híveinek 
népszerűsége, mivel ők kezdettől fogva ellenezték a német szövetséget és a háborút.”80 

77 Balogh, (1979) 65. (Ha csak a tankönyvben is kiemelt szöveget összeolvassuk, igazoltnak látszik a lenini 
elmélet. Másképp nem is lehetett!)

78 Uo. 68.
79 Uo. 73.
80 Csiszér és Sári, (1971) 68.
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A gimnáziumi tankönyv az ebből következő részleteket is boncolgatja: „Károlyi 
Mihály … a német imperializmussal kötött szövetség fölbontását és a különbékét 
sürgette. […] Az új uralkodó, IV. Károly … maga is különbéke kötéssel, szabadelvű 
reformokkal és a Monarchia nemzeteinek tett engedményekkel szerette volna 
megmenteni birodalmát. […] [1917-től] … megerősödött a háborúellenes mozga-
lom és forradalmi erjedés kezdődött. […] A forradalmasodás átterjedt a hadse-
regre is … a Monarchia fölbomlásának folyamatát kiegészítette a nemzetiségek 
önrendelkezési és különválási mozgalmának föllendülése. […] Az Osztrák-Magyar 
Monarchia bomlása 1918 nyarán forradalmi válsággá mélyült. […] október utolsó 
napjaiban [bekövetkezett] a Monarchia katonai összeomlása az olasz fronton.”81 

A Károlyi-kormány hatalomra jutását így értékeli a gimnáziumi tankönyv: 
„A forradalom győzelmét a néptömegek vívták ki, de a Károlyi-kormánnyal … 
voltaképp a polgárság jutott uralomra. […] A burzsoázia … a köztársaság kikiáltá-
sával … és a polgári reformok bevezetésével befejezettnek tekintette a forradal-
mat. […] A néptömegek azonban a tőkés rend megdöntésére törekedtek. […] … a 
hatalmi harc a polgári és a népi forradalmi erők között tovább folyt.”82 A lenini 
„permanens forradalom” elmélete süt át a sorokon. Ennek jegyében állapítja meg, 
hogy „… a polgári demokratikus köztársaság … már nem alkalmas a fölgyülem-
lett feladatok megoldására.”83 Melyek ezek a gazdasági és társadalmi problémák? 
A nemzetiségi kérdés, a súlyos gazdasági helyzet és a háború lezárása. Az általános 
iskolai tankönyv ez utóbbit így értékeli: „A kormánynak ebben az időben a haza 
védelme lett volna egyik legfontosabb feladata. Nem merte azonban felfegyverezni a 
népet, mert a forradalomtól tartott. A kormány tehát erőtlen volt, és egyre népszerűt-
lenebbé vált a dolgozók előtt.”84 Tehát a „permanens forradalom” beteljesítése – a 
Tanácsköztársaság – a cél.

Hosszan – rendszerint külön tananyagban – tárgyalják a tankönyvek a Kommu-
nisták Magyarországi Pártja (KMP) megalakulását és harcát a szocialista forradalo-
mért. „A haladás és a függetlenség kérdését adta fel most is népünknek a történelem. 
Ezeket a kérdéseket az adott körülmények között csak úgy lehetett megoldani, hogy 
létrejön egy marxista-kommunista párt, s az orosz példa nyomán győzelemre viszi a 
szocialista forradalmat hazánkban. Ezért érlelődött meg népünk legjobbjaiban az 
elhatározás a kommunista párt megalakítására.”85 A Miért váltak a munkások, 
parasztok, katonák a szocialista forradalom hívévé? című tananyagrész által feltett 
kérdésre a következő válaszok születnek: „A kormány tehetetlennek bizonyult a 
megszálló burzsoá csapatokkal szemben, de a KMP ellen kíméletlenül fellépett. Arra 
törekedett, hogy csökkentse a kommunisták népszerűségét. […] Határozatlan volt a 
kormány a tömegek követeléseivel és az antanttal szemben, de félt a Szovjet-Oroszor-

81 Balogh, (1979) 90-92. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
82 Balogh, (1979) 94. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
83 Uo. 95. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
84 Csiszér és Sári, (1971) 70.
85 Uo.
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szággal rokonszenvező forradalmi megmozdulásoktól. Ebben a nehéz helyzetben 
Károlyi Mihály a kormány nevében lemondott, s átadta a hatalmat „Magyarország 
népei proletariátusának”.”86 Ez a történelemhamisítás (ti., hogy Károlyi átadta a 
hatalmat a kommunistáknak) végigvonul a korszak tankönyvein. Jellemző, hogy bár 
Károlyi Hit illúziók nélkül című könyvét a Kádár-korszakban kiadták, de a vonat-
kozó részt kihagyták belőle, melyben Károlyi tagadja a hatalomátadást, a történteket 
„kommunista államcsínynek” nevezve. Ugyanígy hamisítás a tankönyv azon 
kitétele, hogy „… az antanthatalmak a Szovjet-Oroszország elleni intervencióhoz 
fegyvert és katonát akartak szállítani. Ezért Vix alezredes jegyzékben követelte a 
kormánytól, hogy e célra újabb területeket adjon át az antantnak.”87 Természetesen 
az igazi ok a háború utáni „területrendezés” volt. Ezt a „csacsiságot” más tankönyv-
ben nem olvashatjuk.

A Tanácsköztársaság „honvédő” háborúját mindkét tankönyv külön tananyagban 
taglalja, különösen részletezve a gimnáziumi: „… a francia imperialisták biztatá-
sára előbb a román bojárok hadserege …, majd a csehszlovák burzsoázia hadereje … 
is megindult a Tanácsköztársaság területének megszállására. […] A Forradalmi 
Kormányzótanács az imperialista támadás hírére energikus intézkedéseket tett az 
ellenállás megszervezésére. […] … elrendelte a munkásosztály általános mozgósítá-
sát.”88 A tényekről annyit, hogy a Tanácsköztársaság vezetése egy ideig bizony 
habozott „a francia imperialisták” által küldött „román bojárok” és „csehszlovák 
burzsoák” hadserege elleni fellépés terén. (A szövegben aláhúzott jelzett szavak az 
akkori „szocialista” Romániától és Csehszlovákiától való megkülönböztetést 
szolgálták.) Magáról a Vörös Hadseregről és a „honvédő” harcokról így ír a tan-
könyv: „A Tanácsköztársaság május végén magas harci értékű, forradalmi 
szellemű hadsereggel rendelkezett. […] Mindenki megértette, hogy a proletárdik-
tatúráért vívott harc egyúttal az ország fönnmaradásáért vívott küzdelem is.”89 
Vagyis területi integritásról szó sincs. A bukást valahogy magyarázni kell: 
„A magyar Vörös Hadsereg győzelmei ellenére a Tanácsköztársaság helyzete nehéz 
volt, mert a nemzetközi helyzet nem a várakozásnak megfelelően alakult. […] 
Az osztrák, olasz, francia és angol tömegmozgalmak … nem vezettek el a várva 
várt szocialista világforradalomhoz. […] A Tanácsköztársaság belső helyzete sem 
alakult kedvezően. […] Az antant blokádja, az ipari termelés visszaesése és a 
hadsereg ellátásának fokozása kedvezőtlenül hatott a közellátásra. […] a Tanács-
köztársaság vezetésében nem volt egység. […] A kedvezőtlen nemzetközi és belső 
helyzet a tanácsrendszer tömegbázisának csökkentéséhez vezetett. […] hozzájárult 
a proletárdiktatúra helytelen agrárpolitikája, a földosztás elmaradása is …”90 
Az összeomlás fő oka azonban itt is Clemenceau jegyzéke és annak következményei.

86 Uo. 72-73.
87 Uo. 72. (Kiemelés tőlem: K. A.)
88 Balogh, (1979) 105-106. (Kiemelés tőlem: K. A.)
89 Uo. 107. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
90 Uo. 110. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
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A háborút lezáró békékről, főleg Trianonról
A békeszerződések, és azon belül a trianoni béke értékelése egyrészt a régi: „A Párizs 
környéki békeszerződések törvényesítették a soknemzetiségű Magyarország széthullá-
sát. Az osztrák és magyar uralkodó osztálytól kizsákmányolt és elnyomott nemzetisé-
gek csatlakoztak saját nemzeti államaikhoz.” Másrészt némiképpen finomodik a 
realitás irányába, amennyiben szóvá teszi, hogy „A békeszerződés értelmében 
magyar lakosság is [!] került a szomszéd országokhoz.”91 De rögtön hozzáteszik a 
„szokásosat”: „Ezt a tényt használták ki az ellenforradalmi rendszer vezetői arra, 
hogy 25 éven át minden társadalmi és gazdasági nehézségért Trianont és a szomszéd 
népeket okolták. Szították az ellentéteket népünk és a szomszédok között. Ez naciona-
lista és soviniszta uszítás volt mindkét részről.”92 Azt is leszögezi a könyv, hogy a „… 
győztes antanthatalmak 1920-ban a maguk érdekeinek megfelelően állapították meg 
az országhatárokat, „adták-vették” a népeket és az országrészeket. Ez a béke imperia-
lista jellegét bizonyítja. Újból szembekerültek egymással a győztes és a legyőzött 
tőkésállamok, ami magában hordta egy új világháború csíráját.”93

A gimnáziumi könyvben külön foglalkoznak a Párizs környéki békékkel és a 
trianoni békeszerződéssel. Az előbbivel kapcsolatban leszögezik, hogy „A győztes 
antanthatalmak … a legyőzöttekkel szemben csaknem korlátlanul érvényesítették 
akaratukat. […] A győztes imperialista hatalmak által létrehozott versailles-i 
békerendszer nem lehetett tartós, mert egyoldalúan érvényesítette hatalmi érdekeit 
… [és] … nem valósult meg a győztes hatalmak együttműködése sem.”94 A Magyar-
országgal kötött trianoni békeszerződés kapcsán végre megemlítik a gimnáziumi 
tankönyvben, hogy „A békeszerződés … zömmel magyarlakta területeket is 
elcsatolt. Közel 3 millió magyar került az utódállamokba.” Az értékelés viszont a 
„hagyományos”: „A győztesek kíméletlenül kihasználták lehetőségeiket, annak 
következtében, hogy a Monarchia szétesése nem az elnyomott népek közös szabadság-
harcának volt az eredménye …” Hozzáteszi: „Az antanthatalmakat a trianoni béke 
megkötésekor két szempont vezette. Egyrészt a magyarnál erősebbnek mutatkozó cseh, 
román és jugoszláv burzsoáziának kedveztek, mert szovjetellenes terveikben elsősor-
ban rájuk kívántak támaszkodni, másrészt Magyarországon is biztosítani akarták a 
kapitalista termelési viszonyok fennmaradását.”95 Tehát a tankönyv szerint mindent a 
szovjetellenesség határoz meg.

91 Csiszér és Sári, (1971) 93-94. (Kiemelés tőlem: K. A.)
92 Uo. 94. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
93 Uo. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
94 Uo. 71-72.
95 Balogh, (1979) 195.
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Melyek a közös jellemzők a szocialista időszak tankönyveiben?
A szocialista időszak négy évtized tankönyvírásának fő elveit Szőke András foglalta 
össze:96

 ■ Az elmúlt korok társadalmi berendezkedését az új tankönyveknek nem mint a 
saját korukban működőképes rendszereket, hanem elsősorban mint az elnyo-
mottak és kizsákmányolók folytonos küzdelmének állomásait kell bemutatni. 
Ebben a felfogásban a szocializmus erőinek uralomra jutása természetesen a 
történelmi fejlődés betetőzése; az egyetlen tudományos alapokra épülő politi-
kai, társadalmi berendezkedés megvalósulása. (Pl. a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom, a Tanácsköztársaság révén.)

 ■ A parasztfelkelések, nemzeti szabadságharcok, forradalmi és reformmozgal-
mak kiemelkedő szereplőit mint az elnyomottak hős képviselőit, vagy a hozzá-
juk csatlakozó szövetségeseket kell ábrázolni, akiknek a kizsákmányoltak 
felszabadításáért és egyben a nemzet szabadságért folytatott eredménytelen 
küzdelmét végül a kommunisták vitték végső sikerre, természetesen a Szovjet-
uniónak, mint a haladásért folytatott küzdelem vezetőjének önzetlen támogatá-
sával. (Vö. Lenin kiemelkedő szerepe.)

 ■ A haladó erők soraiban mindig meg kell jelentetni az oda beférkőzött árulókat, 
reakciós, ellenséges visszahúzó erőket, amelyek végső soron a bukás legfőbb 
okai. Ez ellen csak a kommunista pártvezetés találta meg az ellenszert, amely-
ben az állandó éberség és egyre erősödő osztályharc segítségével képes leküz-
deni még a kommunisták soraiba is beférkőző árulókat és ellenséges elemeket. 
(Pl. a munkásmozgalom opportunista és centrista elemei, a II. Internacionálé 
„áruló” vezetői.) 

 ■ Szinte minden történelmi helyzet és korszak elemzésekor rá kell mutatni az 
egyházak, különösen a katolikus egyház ellenséges, negatív szerepére, s hogy a 
papság, s különösen a főpapság célja az elnyomók, kizsákmányolók támogatása, 
a haladás fékezése. Magától értetődővé kell tenni ezzel a klerikális reakció elleni 
folyamatos retorziók szükségességét. (Pl. a katolikus egyház állítólagos háborút 
támogató tevékenysége ↔ XV. Benedek pápa visszhang nélkül maradt békefel-
hívásai, melyek említést sem kapnak, mert nem illenek a kívánt képbe.)

 ■ A kizárólag pozitív tartalommal felruházott forradalmi jelzőt nemcsak az ellen-
forradalommal, hanem a halálos veszélyt jelentő, az árulással, megalkuvással 
kacérkodó mérsékeltebb politikai mozgalmakkal is élesen szembe kell állítani. 
Érthetővé lehet ily módon tenni a megalkuvó szociáldemokrata nézetekkel és 
azok képviselőivel szembeni kíméletlen harcot. (Pl. a jobboldali szociáldemok-
raták, mensevikek.)

 ■ Gyanús elemnek kell tekinteni még a forradalmi hadseregben is a tiszteket, 
professzionális vezetőket, mert hajlanak arra, hogy elárulják a forradalom 
ügyét. (Pl. Julier Ferenc.) Mindez a másik oldalon is előfordulhat. (Pl. a „balol-
dali kommunisták,” Trockij szerepe a breszti béketárgyalásokon.) 

96 Szőke, (2004) 70-71.
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Nézzük ezt követően a világháború és következményei tankönyvi ábrázolásának 
közös sajátosságait a szocialista korban:

 ■ A háború „imperialista” jellegének állandó hangoztatása és osztályharcos 
szempontú ábrázolása (elnyomók és elnyomottak szüntelen szembeállítása).

 ■ A háború magyar vonatkozásainak nemzeti szempont nélküli tárgyalása, 
helyette a nagyorosz nacionalizmus érvényesítése a szláv népek melletti követ-
kezetes kiállással.97 

 ■ A nemzetközi munkásmozgalom és az egyes országok munkáspártjai háború-
hoz való viszonyának, háborút támogató és/vagy ellenző tevékenységének 
bőséges beépítése a háború történetébe.

 ■ Az osztályharc szerepének (tüntetések, sztrájkok stb.) eltúlzása a háború 
menetében.

 ■ Az oroszországi események (orosz polgári demokratikus forradalom, a „kettős 
hatalom” és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom/bolsevik hatalomátvétel) 
kiemelt ábrázolása és túlértékelése a háború kimenetele szempontjából, megsza-
kítva ezzel annak tárgyalási menetét is.

 ■ A nemzetközi és magyar kommunista mozgalom, de különösen a Tanácsköz-
társaság kiemelt tárgyalása, utóbbi középpontjában a „honvédő háborúval.”

 ■ A béketárgyalások, a Párizs környéki békék, de főleg a trianoni béke csekély 
súlyú tárgyalása, az is „osztályharcos” értékeléssel. (Kudarcát az okozza, hogy 
nem az érintett népek közös forradalmi harcának eredményeként jött létre.)

Mindezek persze különböző súllyal és mértékben jelennek meg a szocialista 
korszak tankönyveiben, melyekben a „szakmaiság” minden esetben a történelemtu-
domány adott színvonalát képviselte, egyre javuló mértékben. A fenti felsorolás 
szerinti kereteket azonban nem lehetett áthágni.
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OSZTRÁK, MAGYAR – KÉT JÓ BARÁT?
Az osztrák történelemtankönyvek képe Magyarországról

FIZIKER RÓBERT1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

RÓBERT FIZIKER: THE AUSTRIAN AND THE HUNGARIAN — 
LIKE BROTHERS THEY STAND…? THE IMAGE OF HUNGARY 
IN THE AUSTRIAN HISTORY TEXTBOOKS 

Giving a description of the prevailing image of Hungary in the Austrian history 
teaching is not an easy task. Beside the dominant thematic and traditionally  
Austria-focused presentation of mainly the post-1918 (and even post-1945) period, by 
social studies, civic education and the history of lifestyle gaining ground and at least 
diminishing the leading position of political history, a new educational system focusing 
on present affairs and future perspectives is being formed in the framework of the 
educational reform which is under development even to date. 

It necessarily leads to the events of the Hungarian history being depicted only as 
supplemental elements of the history of Austria. Despite the featured examples and the 
several centuries long coexistence, the Austrian students do not and cannot have a 
coherent image of the Hungarian relatives and such a requirement cannot be set for 
that matter. The occurring unevenness ranging from small inaccuracies to dec-
ades-long hiatus can be cured by professional cooperation to be formulated by 
following the standards of the former textbook committees.

Az ausztriai történelemoktatásban használt tankönyvek által közvetített magyarság-
kép bemutatása több okból sem egyszerű feladat. Egyrészt pusztán számszerűségé-
ben is lenyűgöző, hányféle tankönyvből tanulhatnak az osztrák diákok. Az Osztrák 
Szövetségi Kiadó (Österreichischer Bundesverlag) honlapján a felsőfokú tanulmá-
nyokra előkészítő Allgemeinbildende Höhere Schule alsó tagozatán (Unterstufe, ez 
nálunk a nyolcosztályos gimnázium alsó tagozatának felel meg) jelenleg húsz,2 

1 Fiziker Róbert PhD, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest
2 http://www.oebv.net/Schulbuch/HS-US/HSUS-GeschSoz (Letöltés: 2015. 10. 23.)
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a felső tagozaton (Oberstufe, a hazai megfelelője a klasszikus négyosztályos gimná-
zium) kilenc3 különböző kötetet találunk.4 

Másrészt – ahogyan a tanulmány megírását számos információval segítő Edith 
Plank, az alsó-ausztriai Lilienfeldben oktató történelemtanár és a tartományi 
történelem munkaközösség-vezetője fogalmazott – napjainkban „a történelemokta-
tás területén Ausztriában szabályos forradalom játszódott le, és még minden átalaku-
lóban van.” Új tantervek kidolgozása zajlik, ezek tesztelése és az általános bevezetés 
előtti optimalizálása folyamatban van, illetve megreformálták az érettségi rendszerét 
is. A történelemoktatás tartalmi és pedagógiai-didaktikai megújítása persze nem új 
keletű folyamat nyugati szomszédunknál. A politikatörténet primátusát legalábbis 
csökkentő életmódtörténet, illetve a társadalomismeret (Sozialkunde) és az állam-
polgári ismeretek (Politische Bildung) előtérbe kerülésének és a tematikus modu-
lokra épülő képzési szisztéma bevezetésének törvényszerű következménye, hogy a 
magyar történelem eseményei az osztrák história mellékvágányain tűnnek csak fel. 

Az osztrák tanárkollégák „élő történelmet” oktatnak. Ez azt jelenti, hogy a 
történelem és társadalomismeret/állampolgári ismeretek tantárgy nem csupán a 
múlttal, hanem a „jelennel és a jövő perspektíváival” is foglalkozik. A német nyelvte-
rületre amúgy is jellemző az ún. Zeitgeschichte, a kortársak legalább egy része által 
tudatosan megélt kortörténet (korábban az első világháborútól, illetve annak 
közvetlen előzményeitől, manapság inkább az 1945-tól máig tartó időszak) hangsú-
lyos jelenléte és tudományos vizsgálatának igénye. A tanterv célja, hogy a tanuló a 
történeti fejlődés fényében tudja értelmezni és magyarázni a jelenkori gazdasági, 
társadalmi, politikai és kulturális jelenségeket, és a biztosabb tudás birtokában a 
jövőbeli kihívásoknak is jobban meg tudjon felelni.5 A világ- és az európai történe-
lem alapvető struktúráinak, illetve azok változásainak bemutatása mellett az 
„aktuális folyamatok és konfliktusok” elemzésére és megértésére is törekednek. A 
vitakultúra, a párbeszédre való képesség és a demokratikus elkötelezettség fejlesz-
tése érdekében az oktatás során „gyakorlati, kutatásra kész, problémamegoldó, 
szociális, kommunikatív, projektjellegű és teljesítményorientált tanulásra” ösztönzik a 

3 http://www.oebv.net/Schulbuch/AHS/AHS-GeschSoz#GO (Letöltés: 2015. 10. 23.)
4 Az általam átnézett tankönyvek a megjelenés sorrendjében: 
 Huber, G., Huber, W., Gusenbauer, E. és Kowalski, W. (1998): Einst und heute 4. E. DORNER, Wien. 
 Huber, G. (2002): Einst und heute 3, Geschichte und Sozialkunde. E. DORNER, Wien. 
 Pokorny, Lemberger és Lobner (2002): Durch die Vergangenheit zur Gegenwart 6. Veritas, Linz.  

Schröckenfuchs, E. és Huber, G. (2003): Streifzüge durch die Geschichte 5. E. DORNER, Wien. 
 Dirnberger, J., Lemberger, M. és Paireder, B. (2005): Netzwerk Geschichte 3. Veritas, Linz. 
 Pokorny, Lemberger és Lobner (2006): Durch die Vergangenheit zur Gegenwart 7. Veritas, Linz. 
 Huber, G. és Gusenbauer, E. (2012): Einst und heute 4 chronologisch. E. DORNER, Wien. 
 Hofer, J. és Paireder, B. (2013): Netzwerk Geschichte@Politik 3. Veritas, Linz. 
 Melichar, F., Plattner, I. és Rauchegger-Fischer, C. (2015): Go! Geschichte Oberstufe 7. E. DORNER,  

Wien.  
5 Az alapelvek az ún. Hauptschule, azaz az általános iskola felső tagozatának tantervéből valók. https://

www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/gsk_pb_hs_879.pdf?4dzgm2 (Letöltés: 2015. 10. 23.)
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tanulókat.6 Mindebből következik, hogy például a menekültkérdés Ausztriára 
gyakorolt hatása mellett a probléma jelenlegi magyar kezeléséről, a menekültekkel 
való hazai bánásmódról szóló újságcikkek elemzése és feldolgozása sokkal inkább 
formálja a magyarságképet, mint bármelyik, a tankönyv szövegében előforduló 
lexikális ismeret.7    

Az eddigiekkel szoros összefüggésben azt is hangsúlyozni szükséges, hogy 
önmagában a tankönyvekből, munkafüzetekből, tanári segédletekből és tantervek-
ből nem alkotható koherens kép arról, mit tudhat és gondolhat egy átlagos osztrák 
diák a hazájával majd’ négyszáz éven keresztül állam- és sorsközösségben élt 
magyarságról. Ennek megítéléséhez a teljes oktatási-tanulási folyamat, a tanárok 
szakmai elkötelezettségének,8 esetleges preferenciáinak,9 a tanulók érdeklődésének 
és tudásszintjének vizsgálatára, egyes iskolatípusok és osztályok előrehaladásának 
figyelemmel kísérésére lenne szükség. A tankönyvírókkal és a tankönyvekkel 
szemben ráadásul nem is fogalmazható meg olyan elvárás, hogy bármelyik szomszé-
dos ország történelmét részletekbe menő alapossággal és azok érzékenységére is 
tekintettel tárják olvasóik elé. 

Az UNESCO kezdeményezésére a múlt század hatvanas éveinek második felében, 
illetve 1980–1984 között zajlottak megbeszélések a két ország illetékesei között az 
egymásról a tankönyvekben lévő kép közös helyesbítése érdekében. Az elmúlt 
évtizedekben több tanulmány10 is született már a magyar történelem osztrák 
tankönyvi recepciójáról, ezek különböző részletességgel11 és vehemenciával12 
kutatták a magyar nyomokat a „sógorok” bőséges tankönyvpalettáján. Végül 

6 Jellemző, hogy az ezt taglaló „gimnáziumi” tanterv a tanulmány írása alatt is többször változott. 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_neu_ahs_05_11857.pdf?4dzgm2  
(Letöltés: 2015. 10. 23.)

7 A modulokat, kidolgozott óravázlatokat is tartalmazó www.demokratiezentrum.org honlap első 
találata az Ungarn keresőszóra 1956 kapcsán a 2006-os (!) budapesti zavargásokkal foglalkozik. http://
www.demokratiezentrum.org/index.php?id=47 (Letöltés: 2015. 10. 29.) 

8 Az egyik vizsgált tankönyv – Huber (2002) – belső borítóján nem véletlenül hangsúlyozza, hogy a 
célorientáltságot szem előtt tartó mű „tartalmi konkretizálása, súlypontozása és konvertálása” a szakta-
nárok feladata.

9 Például a szaktanártól függ, hogy A politikai részvétel formái és modelljei – szembeállítás jelenlegi 
demokráciamodellekkel (5. osztály), a Történelmi képek és mítoszok, történeti legitimációk (6. osztály), 
vagy a bipoláris világrend összeomlását követő időszak Új demokráciák fejlődése (7. és 8. osztály) című 
témaköreiben Magyarországot választja-e az esettanulmány tárgyául. Ld. 5. lj.

10 Az első ezek között Waczulik M. (1987): Az osztrák tankönyvek magyarságképe. Történelemtanítás, 
XXXII. évf. 4. sz. 27–32.

11 A legalaposabb, fél évszázad tankönyvi termését bemutató és elemző tanulmány Dévényi A. (2009): 
Kurucokról labanc szemmel. Magyarság és magyar történelem az 1945 után megjelent osztrák történe-
lemtankönyvekben. In: Hornyák Á. és Vitári Zs. (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tanköny-
vekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 201–216. Szintén kiváló, a 
rendszerváltás óta eltelt időszakra, illetve a regionális történelmi tudatra fókuszáló írás Tóth I. (2009): 
Magyarország-kép az 1990 utáni osztrák és burgenlandi történelemtankönyvekben. In: Uo. 217–231.

12 Ld. Zachar P. (1994): Magyar történelem osztrák tankönyvekben. Iskolakultúra, 4. évf. 6. sz. 27–35., 
illetve Pátrovics P. (2006): „Indivisibiliter ac inseparabiliter”. Magyarországkép az ausztriai történe-
lemkönyvekben. Könyv és Nevelés, VIII. évf. 1. sz. 64–70. A két munka közös vonása a hiányosságokat 
és pontatlanságokat ostorozó jelleg.
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szeretném megjegyezni, hogy hasonló felkérést 1992 végén az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karának egyetemi docensétől, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagoza-
tának elnökétől, a 2013-ban elhunyt Szabolcs Ottótól kaptam. Akkor ennek – más 
témájú ausztriai ösztöndíjam miatt – nem tudtam eleget tenni. Jelen írásomat az ő 
emlékének ajánlom.

MUSTRA

A burgenlandi Oberwarton (Felsőőr) született, magyar származású Gerhard 
Baumgartner, osztrák történész és újságíró, az osztrák ellenállás történetét kutató 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) tudományos 
vezetője igen szemléletesen foglalta össze az osztrák történetírásban gyökeret vert 
magyarságképet. Eszerint a „valamikor a lovaikkal idejött” magyaroknak igazán 
addig ment jól a soruk, amíg (1918-ig) Ausztriához tartoztak. A Mária Terézia 
mellett Sisit kedvelő, „büszke, szilaj és a valóságtól egy kissé mindig elrugaszkodott” 
magyarok mindenképpen önálló államot akartak, de már annak születése pillanatá-
ban – Burgenland elvesztése miatt – megharagudtak „történelmi sziámi ikerpár-
jukra”, aztán amikor 1956-ban bevonultak az oroszok, ismét az osztrákokhoz 
menekültek. „A legszebbek a káundkás idők voltak, tehát a császár alatt, na meg 
Kreisky és Kádár alatt is. Olyan jól, mint akkor, azóta sem ment nekik, soha.” – idézi 
fel Baumgartner a magyar történelemről folytatott osztrák (laikus és szakmai) 
diskurzus főbb elemeit.13 

Hasonló eszmefuttatást tett közzé a múlt század ’60-as, ’70-es és ’90-es éveiből, 
illetve a 2000-es évekből egy-egy tankönyvcsaládot részletes tartalmi elemzésnek 
alávető tanulmányában Dévényi Anna történész, pécsi egyetemi tanársegéd. 
Szerinte egy mai osztrák érettségiző úgy vélheti, hogy az Európa rendjét megzavaró 
lovas-nomád népből kereszténnyé lett magyarok erős államával „sokáig nem történt 
semmi.” Aztán Mohács után – mivel a nyugati segítség elmaradt – az ország nagy 
része török kézre került, egy szűk határ menti sávban pedig a magyar trónt házas-
sági szerződéssel megszerző Habsburgok vetették meg a lábukat. A protestáns 
magyar nemesek sorra robbantották ki a lázadásokat, és a törökkel sem átallottak 
paktálni. A Habsburgok felszabadították őket, de csak időlegesen tudták megzabo-
lázni a folyamatosan ügyeskedő és a birodalmon belül különleges jogállásra törő 
magyarokat. Utóbbiak a kiváltságaikat „féltékenyen őrizve” a nemzetiségekkel 
szemben erőszakos magyarosító politikát gyakoroltak, így a dualista állam sírásóivá 
váltak. Önállóvá lett, kormányzó által irányított királyságuk a második világégést 
követően „pórul járt” a szovjetekkel, de 1956-ban „derekasan verekedtek magukért.” 

13 Baumgartner, G. (2000): Távoli rokonok. A magyar történelem osztrák szemléletmódjáról. Regio. Ki-
sebbség, politika, társadalom. 11. évf. 2. sz. 55–70. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00036/pdf/05baum.
pdf (Letöltés: 2015. 10. 23.)  
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A menekülteket befogadó Ausztrián kívül mindenki cserbenhagyta őket.14 A 
tanulmány célja az elmúlt másfél évtized terméséből átnézett tankönyvek és egyéb, a 
világhálón elérhető oktatási segédletek15 alapján ennek a képnek a verifikálása, vagy 
esetleges helyesbítése.

NYOMKERESŐ

Bizakodásra ad okot, hogy az ókori Róma terjeszkedését bemutató térképen Aquin-
cum16 és Savaria (mai neve csak németül)17 is feltűnik. Majd a magyarok (Magyaren) 
nyugat- és dél-európai rablóhadjáratait, a keleti frankok elleni győzelmet (907) és az 
I. Ottó elleni megsemmisítő vereséget (955, mindkettő helyszín nélkül)18 is említik. 
Így az olvasó nagy reménnyel tekint a következő oldalak elé, annak ellenére is, hogy 
a Magyar Királyság megszületéséről csak egy térképről19 értesül. Aztán mintha 
tényleg nem történt volna semmi, illetve a magyar történelmi események az osztrák-
hoz kapcsolódva, azok kiegészítéseként jelennek meg. 

Így például a Babenberg-dinasztia férfiágának kihalásához az vezetett, hogy 1246-
ban a gyermektelen II. (Harcias) Frigyes osztrák herceg a IV. Béla elleni, amúgy 
győztes csatában a Lajta folyónál életét vesztette. Ennek kapcsán a vizsgált tankönyv 
megemlíti, hogy Frigyes átmenetileg megszerzett (valójában kizsarolt a tatárok elől 
menekülő Bélától) három nyugat-magyarországi vármegyét, és azt is hozzáteszi, 
hogy ezek a területek „a jelenlegi Burgenland nagy részét teszik ki.” Ebből azonban 
nem vezet le semmiféle történeti jogot, csupán annyit közöl tényként, hogy ezek a 
területek akkoriban magyar fennhatóság alatt voltak.20 

Értesülünk a Přemysl-dinasztia és az Árpádok között a Babenberg-örökség 
megszerzéséért folytatott és a csehek győzelmével végződött harcról21 is, de azt már 
nem tudjuk meg, hogy 1278-ban a cseh II. Ottokár seregeivel szemben Habsburg 
Rudolf német-római császár lovagjait IV. László magyar király is támogatta a 

14 Dévényi (2009): 212–213.
15 Általában minden tankönyvhöz elérhetők online segédanyagok, elvétve magyar történelmet is érintő 

feladatokkal, illetve az ORF-TVthek goes school program keretében az osztrák állami televízió biztosít 
kor- és kultúrtörténeti videóanyagokat az iskolák részére. Jól használható még – főleg az állampolgári 
ismeretek tanításához – a www.geschichtsdidaktik.eu és a www.politik-lernen.at honlap is.

16 Schröckenfuchs és Huber (2003): 49.
17 Steinamanger, uo. 58.
18 Uo. 98–99., illetve 119. Augsburgot a tankönyv végén található kronológiai és tartalmi összefoglalás-

ban említik. Uo. 159. és 168.
19 Uo. 100.
20 Uo. 121. Az osztrák tartományok születéséről szóló összegzésben is az szerepel, hogy „Burgenland 

néhány nyugat-magyarországi megye német nyelvű területeiből jött létre” és 1920-ig (a sèvres-i békéig) 
(!) Magyarországhoz tartozott. Uo. 169. 

21 Uo. 123. Sőt, István herceg sebesülése is előkerült egy forrásban, amely Istvánt ifjabb királyként mutat-
ja be. Valójában a iunior rex Ungarie cím első említése 1262-ből való.
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morvamezei csatában. A késő középkori családi hatalmi politikát bemutató fejezet 
egy mondatban tudósít arról, hogy a magyar koronát előbb az Anjou-ház szerezte 
meg,22 majd egy térkép az 1387-es évszám feltüntetésével utal a Luxemburg-dinasz-
tia hazai uralkodásának kezdetére.23 

Ismét kimarad százötven év,24 és csak a tankönyv végén található kislexikon 
fogalmai között felbukkanó „törökveszély” címszó magyarázata vetíti előre, hogy 
„1526-ban Magyarország részben török megszállás alá került,” de a további évfolya-
mok tankönyveinek vizsgálata során hamar kiderül, hogy ez is Bécs 1529-es első 
török ostromának (erste Türkenbelagerung Wiens) előszeleként került a fogalmak 
közé. Ennél sokkal többet a European Educational Publishers Groups (EEPG), az 
oktatási anyagok fejlesztéséért tevékenykedő húsz európai kiadót tömörítő szervezet 
által 2005-ben Best Schoolbooks Award díjjal jutalmazott tankönyv sem árul el.25 A 
tanári kézikönyv a „kettős bécsi esküvő” (Wiener Doppelhochzeit), az 1515-ben 
született házassági szerződés jelentőségét emeli ki, amellyel a Habsburgok biztosítot-
ták a maguk számára a magyar és a cseh trónt.26 Ennek kapcsán egy családfán 
(pontatlan születési dátummal) II. Lajos magyar király, illetve egy térképen Ofen 
(Buda) és Pest is feltűnik.27 Aztán a törzsszöveg tudósít arról, hogy a Habsburgok 
birodalmát fenyegető oszmánok elleni mohácsi csatában életét vesztette az itt már 
trónörökösnek titulált Lajos.28 Ugyanakkor egy másik kiadvány azt is közli, hogy a 
cseh mellett a magyar korona országai, így Erdély és Horvátország is Habsburg 
kézbe kerültek, így letették a későbbi, 1918-ig fennállt dunai monarchia megteremté-
séhez szükséges alapokat.29

22 Csak I. Albert osztrák herceg, német király tevékenységének bemutatásakor említi a tankönyv a „ma-
gyar királyi ház” 1301-es kihalását. Uo. 170.

23 Uo. 124–125. Ugyanakkor „az időközben magyar királlyá lett” Zsigmond a kötet végén részletesebben 
is szóba kerül. Sőt, egyetlen lányának, Erzsébetnek a férjét, aki I. Albert néven az első Habsburg ural-
kodó volt magyar trónon, szintén megismerhetjük, de az ő korai halála is abból a nézőpontból érdekli 
a szerzőt, hogy azzal „Csehország és Magyarország hosszabb időre elveszett a Habsburgok számára”. Uo. 
171. Ez is igazolja, hogy pusztán a tankönyvi törzsszöveg nem elegendő, legfeljebb támpontokat adhat 
bármilyen tartalmi vizsgálathoz.   

24 Egy kötet az 1492–1529 közötti európai történések legfontosabbjai között emeli ki a zsidók kiűzését 
Magyarországról, minden bizonnyal az 1494. évi nagyszombati vérvád utáni zsidóellenes zavargásokra 
utalva. Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 16. 

25 Dirnberger, Lemberger és Paireder (2005): i. m.
26 Uo. Tanári kézikönyv, 13. 
27 Uo. 39.
28 Uo. 40. A tankönyv újabb kiadása ennél annyiban mond többet, hogy Ferdinánd trónra kerülését is 

megemlíti. Hofer és Paireder (2013): 25. A reformáció európai elterjedését bemutató térképen magyar 
területek is megjelennek, az unitáriusok említése nélkül. Uo. 19.

29 Huber (2002): 94.
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Újabb másfélszáz évnyi pihenőt30 kapunk, majd Bécs második török ostromának 
(zweite Türkenbelagerung Wiens, 1683) előzményeként értesülünk arról, hogy a 
stájerországi Mogersdorfnál (magyar forrásokban Szentgotthárd, magyarok önálló 
csapategységként valóban nem vettek részt az ütközetben) a Habsburgok csak 
időlegesen tudták megállítani a török expanziós törekvéseket. Aztán Savoyai Jenő 
herceg „politikai és katonai zsenialitásának” köszönhetően Magyarország egyre több 
területét31 foglalták vissza a császári seregek, a magyar országgyűlés pedig elismerte 
a Habsburgok osztrák ágának fiúágon öröklődő magyar királyságát, akik ennek is 
köszönhetően Európa leghatalmasabb uralkodói közé emelkedtek, és a továbbiakban 
a Balkánon is vezető szerepet játszottak.32

A 18. században két eseményt tart magyar szempontból is említésre méltónak a 
tankönyvírói trió. Egyrészt, hogy Mária Terézia az osztrák örökösödési háborúban 
magyar csapatok támogatásával tudta biztosítani örökségét,33 másrészt, hogy II. 
József reformjaival szemben „főleg a magyarok és a belgák háborogtak,” sőt előbbiek 
még örömünnepeket is tartottak a király halálakor.34 Van utalás arra, hogy a „vitam 
et sanguinem” legendája ellenére Mária Terézia sikeresen apellált a „magyar mágná-
sok lovagiasságára” és többek között a porosz származású Franz von der Trenck báró 
(Jókai „magyar Trenk”-je) pandúrmartalócainak köszönhetően komoly területvesz-
teségek ellenére is megőrizte trónját.35 II. József reformjai kapcsán illusztrációként 
jelenik meg az „évszázadokon át Szent István diadémjának tartott,” a kötet megjele-
nésekor még a Nemzeti Múzeumban őrzött magyar királyi korona, amelyet az 
uralkodó „kevés tapintatról” tanúbizonyságot téve átmenetileg Bécsbe vitetett. 
Ugyanakkor a könyv szerzői különösnek tartják a német hivatalos nyelv bevezetése 
elleni heves magyar reakciót, mert a német nem a magyart, hanem az addig használt 
latint váltotta fel.36

Az osztrák–magyar együttélés utolsó hetven éve (1848–1918), illetve ezen időszak 
három meghatározó évszáma (1848/49, 1867 és 1918) szerepel leghangsúlyosabban 
az osztrák tananyagban. Az említett díjnyertes tankönyv összefoglaló táblázata 

30 Az újabb kiadás Ausztria belpolitikai problémái között említi „például a magyar protestáns nemesség-
nek” a legkeményebben levert felkeléseit. Hofer és Paireder (2013): 62. Egy kötetben találtam utalást a 
török folyamatos terjeszkedésére, magyarországi berendezkedésére, a pasalikok létesítésére, illetve a 
Habsburgok „kevésbé hatékony” törekvéseire a védelem megszervezésére, a Német-római Birodalom 
pénzforrásainak biztosítására és csapatok segítségül hívására. Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 
41. 

31 Buda és „testvérvárosa”, Pest visszahódítását – 135 (!) év megszállás után – egyetlen kiadványban 
találtam meg. Ott azonban a Habsburg letelepítési politikáról is olvashatunk, azaz arról, hogy „a 
háborúban elpusztított sztyeppéket virágzó kultúrtájakká változtató dunai sváboknak” köszönhetően 
Magyarország a birodalom éléskamrájává vált. Huber (2002): 97.

32 Dirnberger, Lemberger és Paireder (2005): 53.
33 Uo. 55.
34 Uo. 64.
35 Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 43.
36 Uo. 46.
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megjegyzendő ismeretként azt rögzíti, hogy a polgári forradalmak37 reformeszméi 
Magyarországon is termékeny talajra hullottak. Nyílt szakításra került sor a bécsi 
császári házzal, és a nemesi származású Kossuth Lajos38 vezetésével 1849 áprilisában 
(!)39 kitört szabadságharcot csak orosz segítséggel tudták leverni.40 A „szörnyű” 
megtorlás, az „aradi vérbíróság,” a számos egyéb kivégzés és bebörtönzés, illetve az 
ország betagolása a birodalomba és annak következményei csak néhol kerülnek elő.41

A „belső osztrák államszerződésnek”42 nevezett kiegyezés43 aztán a Habsburg 
monarchiát két, „messzemenőkig önálló” birodalomfélre osztotta. Ezáltal Magyaror-
szág önálló, saját alkotmánnyal és parlamenttel rendelkező állammá vált, amelyet az 
államfő, a hadsereg, a külpolitika és a pénzügyek kötöttek össze Ausztriával. Ezáltal 
mindenekelőtt a Magyarországon élő szláv kisebbségek44 „érezték magukat hátrá-
nyosan megkülönböztetve.”45 De természetesen ez a tény is főleg abból a szempontból 
érdekes, hogy elvezetett az innentől szinte kizárólagosan tárgyalt osztrák 
birodalomfélben az 1861-es februári pátens megerősítéséhez és a Staatsgrundgesetz 
(állami alaptörvény), az ún. decemberi alkotmány megszületéséhez.46 A tankönyv 
végén azután az európai nemzeti törekvések sorában a szerzők kiemelten is foglal-

37 A nemzeti, liberális célokért küzdő és szociális tartalmú forradalmak közül az elsőbe sorolják az itáli-
ai, a cseh és a magyar eseményeket, illetve az 1740 és 1848 közötti főbb európai eszmeáramlatokat a 19. 
században igen kedvelt kártyajáték lapjain mutatják be, ahol a nacionalizmust emblematikus alakként 
Petőfi Sándor jeleníti meg. Dirnberger, Lemberger és Paireder (2005): 66–67.   

38 Leginkább őt szeretik az osztrák tankönyvírók, olyannyira, hogy nevét Kossuth Lajos formában 
(megmagyarázva, hogy a magyarban első helyen a családnév áll) is használják. Pokorny, Lemberger és 
Lobner (2004): 101.

39 Egyetlen kötetben találtam utalást az alkotmányos magyar különállásra, Jellačić szeptemberi táma-
dására, Theodor Baillet-Latour császári hadügyminiszter meglincselésére (Philipp Lambergről nincs 
szó), továbbá a Habsburg-ház debreceni trónfosztására (téves dátummal és tartalommal, a kötet a köz-
társaság kikiáltásáról, Kossuth kormányzóvá választásáról tudósít), a magyar honvédek iránti európai 
szimpátiára, Bem szerepére a „magyar felkelésben”. Uo. 100–101.  

40 Ehhez az új kiadás csak a „véresen” határozót teszi hozzá. Hofer és Paireder (2013): 69.
41 Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 101–102.
42 Huber (2002): i. m. 100. A kiegyezés konstruktőreként másutt – a dualista struktúra bemutatása mel-

lett – Friedrich Ferdinand Beust gróf osztrák miniszterelnököt, Deák Ferencet, a „nemzet (!) bölcsét”, 
illetve az egykor távollétében halálra ítéltből a Monarchia külügyminiszterségéig jutó Andrássy Gyula 
grófot nevezik meg. Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 104.

43 Egy feladat Erzsébet királynénak a kiegyezéshez vezető tárgyalásokban játszott szerepét emeli ki. 
Dirnberger, Lemberger és Paireder (2005): 98. 

44 Másutt említik a Bécstől „egyre inkább elforduló” cseheket és lengyeleket is, illetve a nemzetiségi konf-
liktusok fő helyszíneiként Magyar- és Horvátország mellett a cseh területeket, Dél-Tirolt és Galíciát 
nevezik meg. Huber (2002): 101.

45 Lemberger és Paireder (2005): i. m. Tanári kézikönyv, 28. Sokatmondó a Habsburg birodalom nem-
zetiségeit bemutató térkép, amelyen a későbbi utódállamok határait is berajzolták. Uo. 100. Ennek 
részletes elemzésére a szlávoknak a magyarokéhoz hasonló rendezést kívánó törekvéseit, illetve Aurel 
Popovici ismert tervezetét is bemutatják. Tehát kevésbé a jogkiterjesztést csak papíron pártoló magyar 
politika, sokkal inkább a nemzetiségek oldaláról mutatják be a soknemzetiségű állam főbb belső 
konfliktusait. Uo. 121. A könyv későbbi kiadásában az 1910-es népszámlálás adatai alapján rögzítik a 
nemzetiségi számarányokat, és arra is utalnak, hogy a mai Ausztriában a német államnyelv mellett hét 
elismert kisebbségi nyelv van, köztük a magyar. Hofer és Paireder (2013): 129.

46 Dirnberger, Lemberger és Paireder (2005): 98.
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koznak a magyar önállósodási törekvésekkel47 a soknemzetiségű Ausztriában. 
Ennek állomásaiként ismételten rögzítik a II. József törekvéseivel szembeni határo-
zott magyar szembeszegülést (kiegészítve azzal, hogy II. Lipót megfontolt politikája 
és a magyar királyságnak biztosított különleges jogállás tudta csak a magyarokat 
lecsillapítani), az 1848-as forradalmi évben „ismét függetlenségre törő,” majd 1849 
áprilisától Kossuth vezetésével a szabadságharcot is vállaló magyar törekvéseket, 
végül „a magyar függetlenség felé vezető egyik döntő lépésként” a kiegyezést.48 

Alapvető fogalmak (transz- és ciszlajtán, perszonál- és reálunió) tisztázásán túl 
szemléletes táblázat hasonlítja össze az iskolaügy fejlődését a birodalom két felében 
1850 és 1900 között.49 Megemlítik a kislexikonban Budapest születését, azaz „Buda 
és Pest egyesítését 1872-ben.”50 Megorrolni nem szükséges azért, hogy Óbuda 
mezővárost (sőt, a Pest vármegye fennhatósága alól a fővároshoz került Margit-szi-
getet is) kifelejtették a szerzők, és az egyesülés 1873-ban következett be (az erről 
rendelkező törvény valóban 1872-ben született). Szóba kerül a budapesti születésű 
Theodor Herzl, a cionizmus atyja,51 és hogy a 19. század utolsó negyedétől kezdve 
mintegy 3 millió ember, köztük főleg „lengyelek, szerbhorvátok, szlovének, szlovákok 
és németek” hagyták el a Monarchiát, annak magyar birodalomfelét és Chicago 
fokozatosan a legnagyobb „burgenlandi várossá” vált.52 

KÜLÖNVÁLVA

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását, a Habsburg-uralom ausztriai végnap-
jait és az új európai határok születését térkép segítségével elemzik,53 a háborús 

47 Általában jellemző, hogy az átvizsgált tankönyvek maximum a „mindenekelőtt a magyarok” szókap-
csolat első tagját variálják csupán különböző szinonimák segítségével, illetve az „erős magyarosító nyo-
más” is visszatérő elem. Utóbbi azonban egyre inkább párban szerepel az osztrák birodalomfél német 
nyelvű polgársága által a többi nemzetiség felett gyakorolt dominanciával, és cseh-morva területeken a 
cseh-német ellentét megjelenítésével. Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 105.

48 A későbbi kiadás már az osztrák alkotmányfejlődés egyik elemeként mutatja be a kiegyezést. Hofer és 
Paireder (2013): i. m. 70–71. A magyarok „elszigeteltségi,” illetve részben ezzel magyarázható „fokozott 
nemzeti érzését” és a kisebbségi mindennapokat meghatározó szigorú magyarosítási politikát egyre 
kevésbé hangsúlyozzák. Ugyanakkor tényként rögzítik, hogy a magyarság a saját birodalomfelében a 
többi nemzetiséggel szemben kisebbségben volt. Emellett a birodalom népeinek „békés egymás mellett 
élését,” a nagy gazdasági térség jelentőségét is hangsúlyozzák, és a Monarchiában egy „egységes Európa 
jó példáját” is látják. Huber (2002): 101.

49 Dirnberger, Lemberger és Paireder (2005): 120–122.
50 Uo. 153.
51 Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 108. 
52 Huber (2002): 135.
53 Lemberger és Paireder (2005): Tanári kézikönyv, 30.
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események leírásában nincs külön magyar szál,54 kiemelten csak a versailles-i és a 
saint-germain-i békeszerződéssel foglalkoznak (Trianon egyetlen helyen, a Párizs 
környéki békeszerződések felsorolásakor kerül elő),55 csak az utódállamok sorában 
említik meg Magyarországot.56 Általában Burgenland (azaz az egykori „Nyugat-
Magyarország német nyelvű része”)57 születését is csak az osztrák hatalmi terület 
évszázados növekedésének sorában, annak utolsó elemeként említik,58 illetve a 
népszavazás körüli viharokat, a két állam közti fegyveres összetűzést akaratlanul is 
kiegyensúlyozza az egyértelmű választási eredmény elismerése mellett egy osztrák 
választási propagandaplakát, amelyen a nemzetiszín-pántlikás karimájú kalapba 
öltöztetett magyar csontváz-prímás behízelgő dalaira figyelmeztetik a német 
érzelmű szavazókat.59 Sopron csupán az egyetemes történeti anyagrésznél, az 1918 
utáni vitatott európai területeket és a lebonyolított népszavazásokat bemutató 
térképen szerepel.60

A következő, mintegy 30-40 évben, a két világháború közötti teljes időszakban és 
a második világégés idejéből sem nagyon találunk a könyvekben magyar vonatko-
zású passzusokat. Egy 2015-ös kiadvány európai térképén hazánk az „autoriter 
rezsimek és katonai diktatúrák” sorában található 1920-as kezdődátummal.61 Horthy 
nevét egyetlen könyvben sikerült megtalálni, Hórthy grófként, a „liberális és demok-
ratikus hagyományok nélküli, és nehezen orvosolható gazdasági bajokkal küzdő 

54 Egy helyen említik Forgách János gróf, külügyi szekciófőnök 1914-es emlékiratát, amely az osztrák 
Balkán-politikában „keményebb módszerek” alkalmazását javasolta, ugyanakkor nyomatékosan óvott 
a háborútól. A Tisza Kálmánnak titulált magyar miniszterelnök kezdeti kifogásai közül csak a tényt 
rögzítik, hogy Tisza kezdetben Szerbia „nemzetközi megszégyenítését” elegendőnek tartotta. Pokorny, 
Lemberger és Lobner (2004): 117. A tankönyvi törzsszöveg beszámol még az ifjabbik Andrássy rövid 
közös külügyminiszteri ténykedéséről és arról, hogy a magyarok 1918. október végén léptek önálló 
útra, de Károlyi Mihály gróf miniszterelnök neve csak egy térképmagyarázó szövegében tűnik fel. Uo. 
126. 

55 Uo. 127. Ausztria és Magyarország helyzetének különbségét azzal a példával érzékeltetik, hogy többek 
között magyar családok is hívtak meg magukhoz osztrák gyerekeket, hogy azokat megmentsék az 
éhhaláltól. Huber és Gusenbauer (2012): 38. A magyar tanácsdiktatúrát egy helyen említik. Pokorny, 
Lemberger és Lobner (2006): 46.

56 Lemberger és Paireder (2005): 134. Egy helyen olvasható, hogy a magyarok különleges helyzete a 
vesztes világháború után a visszájára fordult, amikor a birodalom összes nem német nemzetisége 
közül egyedüliként „legyőzött államnak tekintették,” „kisállammá zsugorították” és az ország „milliónyi 
néptársát volt kénytelen a határain kívül hagyni.” Ez nyitott kaput a két világháború közötti magyar 
külpolitikához, amely Hitler szövetségesévé tette a magyarokat. Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 
105.

57 Huber (2002): 117.
58 Uo. 105. Kitérnek röviden IV. Károly további sorsára és említik két magyarországi visszatérési kísér-

letét is. Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 123. Többször van utalás a Habsburg monarchia visz-
szaállításának közös, az osztrák keresztényszociálisok és magyar elvbarátaik által tervezett kísérletére, 
illetve az ettől való félelemre. Huber és Gusenbauer (2012): 39. (Utóbbira a múlt század harmincas éve-
inek második feléből is, amikor Habsburg Ottó az osztrák ellenállás vezetésére jelentkezett. Pokorny, 
Lemberger és Lobner (2006): 35.) 

59 Huber, G., Huber, W., Gusenbauer  és Kowalski (1998): 27.
60 Pokorny, Lemberger és Lobner (2004): 130.
61 Melichar, Plattner és Rauchegger-Fischer (2015): 12.
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államok” egyikének vezetőjeként.62 Az 1920-as évek „súlyosan eladósodott,” így 
népszövetségi kölcsönre szoruló államai között Magyarországot is megnevezik.63 A 
Szovjetuniót megtámadó Németország szövetségesei között egy tankönyv említi 
Magyarországot.64 Példaként kerül szóba az a 15 ezer magyar zsidó, akik a Strasshof 
melletti táborban, Bécstől északkeletre végeztek kényszermunkát.65 A korszak 
zárótérképe a zsidóság magyarországi összlétszámát a shoá előtt 825 ezer főben adja 
meg, a meggyilkoltak számát 565 ezer főre teszi.66 Az Auschwitzba deportált 476 
ezer (pontosabban mintegy 430 ezer) magyar zsidóról is megemlékezik a tankönyv.67 
Egy, az európai táborhálózatot bemutató térképen magyar kényszermunkatáborok is 
feltűnnek.68 Az áldozatok között találjuk ifj. Varga Zsigmond protestáns teológust, 
aki 1945. március 5-én halt meg Mauthausen/Gusenban.69  

Egy újabb tankönyv a Beneš-dekrétumok közül azon 25 elnöki rendeletet is 
megemlíti, amelyek a Csehszlovákia széthullásáért felelőssé tett német és magyar 
kisebbség jogfosztását eredményezték.70 Legközelebb Magyarországot már a „népi 
demokráciák” sorában találjuk. Mind az Ausztriával foglalkozó, mind az egyetemes 
európai fejezetben előkerül az 1956-os magyar „népfelkelés.” Előbb kiemelik, hogy 
Ausztria „a szomszédos ország iránti szimpátiával” és a hatásoktól tartva „nagy 
aggodalommal” is követte az eseményeket, és „többszázezer menekült” „nagylelkű” 
befogadásáról gondoskodott, „új hazát” biztosítva számukra.71 Utóbb a szovjet 
tankokon érkezett és azokkal is védett „Panzerkommunismus” elleni kelet-berlini, 
csehszlovákiai és lengyelországi események sorában említik egy 1956. október 24-i 
és november 4-i osztrák sajtóhír idézésével.72 Egy helyen idézik Kádár János 1956. 
november 1-jei rádióbeszédét is, amely nem csupán Kádár pálfordulását példázza, de 
az események jellegének megítéléséhez is alapvető forrás.73

Az 1956 és 1989 közötti magyarországi fejleményeket vázlatosan, a „gulyáskom-
munizmus”74 időleges sikere után elhatalmasodó gazdasági és szociális problémákat 
orvosolni képtelen rendszer bukásának, a rendszerváltásnak az időszakát viszonylag 
részletesen mutatják be. A Vasfüggöny lebontásában, majd a határok megnyitásában 

62 Pokorny, Lemberger és Lobner (2006): 7. Ugyanitt említik Ausztria, Magyarország és Olaszország 
összefogását, a Római Jegyzőkönyvek aláírását 1934-ben. Uo. 30.

63 Melichar, Plattner és Rauchegger-Fischer (2015): 62.
64 Pokorny, Lemberger és Lobner (2006): 52.
65 Uo. 57.
66 Melichar, Plattner és Rauchegger-Fischer (2015): 36.
67 Uo. 37. A holokauszt kapcsán Kertész Imrét is idézik. Pokorny, Lemberger és Lobner (2006): 61.
68 Pokorny, Lemberger és Lobner (2006): 64.
69 Uo. 79.
70 Huber és Gusenbauer (2012): 81.
71 Huber, G., Huber, W., Gusenbauer és Kowalski (1998): 88.
72 Uo. 104.
73 Pokorny, Lemberger és Lobner (2006): 107.
74 Ennek sikerességét abban látják egy ismétlő feladatban, hogy „a lakosságnak legalább nem kellett szen-

vednie az éhségtől”. Huber, G., Huber, W., Gusenbauer és Kowalski (1998): 118.
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játszott úttörő magyar szerepet Alois Mock osztrák és Horn Gyula magyar külügy-
miniszter ismert, szimbolikus „függönyvágó” képével illusztrálják. De a legfrissebb 
átnézett tankönyv utal arra, hogy a jelenetet utólag állították be a fotósok kedvéért. 
Feladatként pedig nem csupán az esemény hátterét kell felvázolniuk a tanulóknak, 
hanem az ilyen felvételek értékéről is vitát folytathatnak.75 Említik a köztársaság 
kikiáltásának napját (a név nélkül idézett „magyar elnök” szavaival) és a NATO-hoz 
való csatlakozás dátumát (pontatlanul, a szövetségbe történt meghívás évét, 1997-et 
megadva).76 A frissebb tankönyvek már az ország EU-csatlakozásáról is beszámol-
nak.77

FACIT

Ausztriában a 20. században nem jelent meg egyetlen összefoglaló könyv sem 
Magyarország történetéről.78 Ausztriáról nálunk is tulajdonképpen egy, a rövid 
huszadik századra koncentráló, részben túlhaladott szemléletű, a szerző korai halála 
miatt félbemaradt, de máig haszonnal forgatható és folytatásra érdemes munka.79 Az 
oktatásban kiválóan használható és 1500 iskolában megtalálható osztrák tankönyv 
az osztrák–magyar kapcsolatok történetéről80 „megállítja az időt”81 a Monarchia 
szétesésénél. Pedig az egyre inkább napjaink történéseinek magyarázatát nyújtó és a 
politikai életben való tudatos részvételre felkészítő történelemoktatás számos, jól 
használható példát meríthetne – és Ausztriában részben merít is82 – az egymásról 
gyorsan elfeledkező sorstársak párhuzamos, de bizonyos pontokon olykor találkozó 
históriájából.   

Ahogy a tanulmányban bemutatott tankönyvek magyar vonatkozású passzusai-
ból is látszik, csupán egy ilyen szemléző írás keretei között, de természetesen nem az 
osztrák diákok fejében áll össze valamiféle, koherensnek semmiképpen nem nevez-
hető magyarságkép az itt-ott elhullajtott információmorzsákból. Ezért aztán nem 

75 Melichar, Plattner és Rauchegger-Fischer (2015): i. m. 88. Másutt azt hangsúlyozzák, hogy a határ-
nyitás többszázezer keletnémet számára tette lehetővé, hogy Magyarországon és Ausztrián keresztül 
elmeneküljön az NDK-ból. Huber és Gusenbauer (2012): 99.

76 A tankönyv a tényleges csatlakozás előtt egy évvel jelent meg. Huber, G., Huber, W., Gusenbauer és 
Kowalski (1998): 109. Másutt az MSZMP megszűnésének dátuma, illetve az első szabad választások 
időpontja (mindkettő pontatlanul) is olvasható. Pokorny, Lemberger és Lobner (2006): i. m. 112. Az 
MDF-et a térség nacionalista erői között tartják számon. Uo. 113. 

77 Huber és Gusenbauer (2012) 129.
78 Baumgartner (2000) i. m.
79 Kerekes L. (1984) Ausztria hatvan éve 1918–1978. Gondolat, Budapest.
80 Pesendorfer, F. (1998): Ungarn und Österreich. Tausend Jahre Partner oder Gegner. ÖBV Pädagogischer 

Verlag, Wien.
81 Tóth I. (2009) 221–222.
82 Persze, ott sem mindig kiegyensúlyozott a magyarokról alkotott kép. Lásd Floiger, M., Gruber, O. és 

Huber, H. (1996): Geschichte des Burgenlandes. Lehrbuch für die Oberstufe, Eisenstadt. A Burgenland 
születésének 75. évfordulójára született tartományi tankönyv kritikáját lásd uo. 224–230.
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látom értelmét a korábban idézettekhez hasonló, bár felettébb frappáns Ungarnbild 
jellegű összefoglalónak. Annyi azonban bizonyos, hogy az egyre kevesebb és főleg 
osztrák relációban érdekes magyar kapcsolódás (I. Istvánnak csak a koronája maradt 
meg a tankönyvek illusztrációi között és „Bécsnek büszke vára” is csak a török „bús 
hadát nyögte,” de Kossuth Lájos biztosan őrzi a helyét) egyben nagyobb megértést is 
eredményez például a magyar függetlenedési törekvések iránt, illetve a magyarosí-
tási politika is a birodalom nemzetiségi konfliktusainak szélesebb kontextusába 
kerül. Tehát a „konfrontatív helyett kooperatív identitás-keresésre”83 alapuló szemlélet 
nyer teret. Hosszabb oktatói tapasztalat birtokában szintén hibásnak tartom az 
osztrák, vagy bármelyik nyugat-európai általános tudásszinten egyoldalúan élcelődő 
megjegyzéseket, illetve a tankönyvek szerzőinek címzett „Ugyan már…”-típusú84 kri-
tikai észrevételeket.  

Mind a történettudomány, mint a történelemoktatás terén a párhuzamos, a két 
ország szakembereit bevonó,85 esetleg kezdő lépésként egy adott korszak vizsgálatára 
összpontosító együttműködés lehet a célra vezető eljárás. Legkésőbb a 2021-ben 
esedékes jubileumon Eisenstadt (Kismarton) és Sopron (Ödenburg) bevonásával 
érdemes lenne túllépni a gravaminális politikán, illetve egymás álláspontját meg-
hallgatva és tiszteletben tartva a közös közép-európai történelem részévé avatni a 
soproni népszavazást, és ezzel párhuzamosan számos egyéb, kibeszélésre váró 
problémát. A tapasztalat- és információcsere, az eredmények mielőbbi közzététele 
általános történeti munkákban és történelemtankönyvekben egyaránt szintén közös 
érdek.86

83 Uo. 222.
84 Pátrovics (2006): 66.
85 A korábbi tankönyvbizottságok mintájára is szerveződhetne az együttműködés. Ezek jegyzőkönyvei 

időközben sajnálatos módon az irat- és levéltári selejtezés áldozatai lettek. 
86 Biztató, hogy a két ország diákjai már megkezdték ezt a munkát. 2014-ben az oberwarti 

Zweisprachiges Bundesgymnasium és a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium tanulói a 
Jüdische Lebensspuren an unserer Grenze – Zsidó sorsok a közös határon című iskolai projekt keretében 
együtt emlékeztek. A burgenlandi-nyugat-magyarországi térségben élt, és származásuk miatt üldöz-
tetésnek kitett zsidó polgárok élettörténetét dokumentálták és vándorkiállítás keretében eljuttatják a 
térség iskoláiba. http://www.erinnern.at/bundeslaender/burgenland/termine/juedische-lebensspuren-
an-unserer-grenze-2013-zsido-sorsok-a-koezoes-hataron (Letöltés: 2015. 10. 30.) 
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A PIARISTA ISKOLA KECSKEMÉTEN

SZÉKELYNÉ KŐRÖSI ILONA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A kecskeméti piarista iskola 300 évvel ezelőtt, 1715-ben kezdte meg működését. 
A kegyes tanító rend Rómában jött létre a 17. század elején, azzal a céllal, hogy 
ingyenes oktatást és keresztény nevelést nyújtson a tehetséges és szegény fiúgyermekek 
számára. A rend alapítója Kalazanci Szent József. Az őt ábrázoló kegyképek megtalál-
hatók a piarista templomokban és iskolákban. A hagyomány szerint az iskolákat és a 
tanuló gyermekeket Mária, a Kegyes Iskolák Királynője oltalmába ajánlották. 
A piaristák címerében állandó motívum Mária nevéből az összefonódó A és M betűk, 
valamint a Mária Isten Anyja szavak rövidítése. A kecskeméti rendház és iskola 
alapítója gróf Koháry István földesúr. Az első szerzetesek és tanítók a Felvidékről, 
Nyitráról érkeztek. A piaristák a város központjában kaptak telket, amelyen a 18-19. 
század folyamán több építkezés történt. A mai gimnáziumi épület 1933-ban épült. 
Az iskolában a kezdetektől fogva magas színvonalú oktatás folyt a „hittel és tudással” 
piarista alapelv jegyében. A diákok 1863-tól érettségizhettek. A tanórák mellett fontos 
volt a diákok életében az önképzőköri munka, a színjátszás, a cserkészet. 1944 után a 
kecskeméti középiskolákat Egyesített Gimnázium néven összevonták, ezek átmenetileg 
a piaristák épületében működtek. Az államosítást követően a Piarista Gimnázium 
maradt az egyetlen egyházi fenntartású iskola, amely folyamatosan működhetett. 
Jelenleg Európa legnagyobb piarista iskolája.

ILONA KŐRÖSI SZÉKELY: THE PIARIST SCHOOL IN 
KECSKEMÉT

The piarist school in Kecskemét started to work in 1715, 300 years ago. The pious 
teaching order was founded in Rome at the beginning of the 17th century in order to 
ensure education and Christian upbringing for talented and poor boys. The founder of 
the order was Saint Joseph of Calasanz. The devotional pictures depicting him can be 
founded in piarist churches and schools. According to the tradition, he offered the 
schools and the pupils in the protection of the Virgin Mary as the Queen of Pious 
Schools. In the coat of arms of the piarists are permanent motives the interlocking A 
and M letters from the name of Mary, and the abbreviation of thewords „Mary, 

1 Székelyné Kőrösi Ilona, történész, főmuzeológus, Katona József Múzeum, Kecskemét
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Mother of God”. The founder of the cloister and the school in Kecskemét was Count 
István Koháry landowner. The first monks and teachers came from the upper part of 
Hungary, from Nyitra (nowadays Nitra, Slovakia). The piarists received a plot in the 
centre of the town, on which were made more constructions during the 18th and 19th 
centuries. The actual building of the secondary grammar school was built in 1933. The 
education in the school went on in high standards from the beginning in the spirit of 
piarist principle „with faith and knowledge”. School leaving exam was introduced in 
1863. Near the lessons the work in pupils' groups, acting and scouting played great role 
in the life of the pupils. After 1944 the middle schools in Kecskemét were united with 
the name Joint Secondary Grammar School, these worked temporarily in the building 
of the piarists. After the nationalisation of the schools the Piarist Secondary Grammar 
School remained the only school in the town maintained by a church. Nowadays it is 
the greatest piarist school of Europe.

Piaristák Kecskeméten – 300 év a nevelés szolgálatában címmel kiállítással és ehhez 
kapcsolódó rendezvényekkel emlékeztek meg Kecskeméten a piaristák letelepedésé-
nek 300. évfordulójáról. A Kecskeméti Katona József Múzeum, a Piarista Rend 
Magyar Tartománya gyűjteményei és a Piarista Iskola együttműködésében létreho-
zott kiállítás megnyitására a Cifrapalotában került sor 2015. január 30-án. A kiállí-
tás bemutatta a rend történetét és európai elterjedését a kezdetektől napjainkig, és 
legfontosabb tevékenységét, az oktatást és nevelést. 

Kecskemét évszázadokon át az egyik legjelentősebb magyar mezőváros, a Duna-
Tisza köze gazdasági, egyházi és iskolai központja volt. Régi iskolái közül kiemel-
kedő szerepe volt a nagy hírnévvel és Kárpát-medencei / országos vonzáskörzettel 
rendelkező egyházi iskoláknak.  A református kollégium alapítási dátuma 1564. 
A török hódoltság hosszú évtizedei alatt nem sorvadt el, sőt a 16. század utolsó 
éveiben megerősödött a törökök elől menekülő tolnai református kollégium tanárai-
val és diákjaival. A mai napig működő kollégium mindvégig a település kulturális 
arculatának és hagyományainak alakítója, elválaszthatatlan a város történetétől. 
A katolikusok számára másfél évszázaddal később létrehozott piarista iskola is 
szerves része lett a kecskemétiek életének az oktatás, nevelés és a szerteágazó helyi 
társadalmi tevékenység révén. A szerzetes tanárok, a reverendás diákok, a piaristák 
épületeinek és jelképeinek jelenléte a helyi polgárok számára a hazafias és vallási 
elkötelezettség, a hit és tudás üzenetét hordozták. 

A PIARISTA REND LÉTREJÖTTE ÉS ELTERJEDÉSE 

A kegyes tanító rend a 17. század elején jött létre, azzal a céllal, hogy ingyenes 
oktatást és keresztény nevelést nyújtson a tehetséges és szegény fiúgyermekek 
számára. A rend teljes neve: Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabá-
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lyozott Papjainak Rendje (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei 
Scholarum Piarum). Az első ingyenes iskola Rómában kezdte meg működését. 
A rendalapító Kalazanci Szent József egész életét e misszió megvalósítására áldozta. 
José Calasanz Spanyolországban, az aragóniai Peralta del Sal nevű településen 
született 1557-ben, 1583-ban szentelték pappá. 1592-ben azért utazott Rómába, hogy 
jó állást intézzen magának szülőföldjén, de rövid időn belül magasztosabb célok 
határozták meg az életét. A kallódó szegény fiúk számára megnyittatta a San 
Dorothea in Trastevere plébánia iskoláját, amelyet Európa első ingyenes népiskolája-
ként tarthatunk számon. Később saját épületet vásároltak, a példa pedig Rómán túl 
is népszerű lett. Kalazanci József ettől kezdve a Kegyes Iskoláknak (Scholae Piae) 
szentelte minden idejét. A közösség 1617-ben szerzetesi kongregációként, majd 
1621-ben szerzetesrendként is hivatalos elismerést nyert. A római inkvízíció beavat-
kozása során 1646-ban a rendet jogilag megszüntették, a tanítók azonban folytatták 
működésüket. József 1648-ban meghalt, nem érte meg, hogy intézményét 1669-ben 
ismét renddé nyilvánították. Az általa létrehozott szerzetesrend lényege, hogy tagjai 
felszentelt papok, akiknek a tanítás a hivatása, akik egyszerre lelkipásztorok és 
tanítók. Ebből ered a piarista rend jelmondata: Pietas et litterae (Kegyesség és 
tudomány).

A kegyes iskolák első tanítóját a művészeti alkotások könyvvel a kezében, vagy 
gyerekekkel körülvéve ábrázolják. Így jelenik meg számos festményen, oltárképen és 
a mai kecskeméti Piarista Gimnázium épületének főhomlokzatán is, mint Bory Jenő 
allegorikus szoborkompozíciójának főalakja.2

Kalazanci Szent József az iskolákat és a tanuló gyermekeket Mária, a Kegyes 
Iskolák Királynője oltalmába ajánlotta. A piaristák Mária iránti tisz teletét fejezi ki a 
Kegyes Iskolák Királynője típusú kegykép. Az eredeti alkotást Aurora Berti asszony 
ajándékozta 1688-ban a ró mai piarista templomnak. A képet Kegyes Iskolák 
Királynője, illetve Piarista Iskolák Édesanyja néven tisz telték, másolatai később 
számos piarista templomban megjelentek. (Kecskeméten külön oltárt kapott.) 
A kegyképek Máriát a koronát viselő gyermekkel, kék köpenyben ábrázolják, a 
szüzességét jelképező és a próféciára utaló („csillag tűnik fel Jákób törzséből”) arany 
csillaggal. 

A piaristák által a mai napig nagy tiszteletnek örvendő Kalazanci Szent József a 
hagyomány szerint tanítványait és a piarista iskolákat Szűz Mária oltalmába 
ajánlotta. Ennek megjelenítése számos oltárképen és egyéb műalkotáson megjelent. 
A kecskeméti jubileumi kiállításon szerepelt az a nagyméretű, több mint négy méter 
magasságú oltárkép, amelyet Vincenzo Milione, Rómában élő festőművész festett 
1770-ben. A műalkotás megrendelésre készült, a tatai piarista kápolna főoltára 
számára. (Miután a tatai rend tagjait 1950-ben az államvédelmi hatóság erőszakkal 

2 A kiállításon bemutatott alkotások közül a Kalazanci Szent József magyar diákokkal c. festmény 
 (HUBER ALFRÉD, 1942) valós személyeket örökített meg: a képen látható fiúk modelljei Pesty László 

és Marschall Ferenc, a budapesti piarista gimnázium elsős diákjai voltak. Ezúton is köszönöm Koltai 
András főlevéltáros információit. A képet a kecskeméti Piarista Iskola őrzi. 
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eltávolította, a festményt 1952-ben Kecskemétre szállították és azóta is a piarista 
templomban őrzik.)

A Szűz Máriának, Isten Anyjának (Mater Dei) pártfogásába történő felajánlás 
hagyománya megjelenik a régi és újabb piarista címereken is, amelyeknek állandó 
motívuma Mária nevéből az összefonódó A és M betűk, valamint a Mária Isten 
Anyja szavak rövidítése. Az első piarista címert még Kalazanci Szent József tervezte. 
Középpontjában az egymásba kapcsolódó M és A betűk láthatók, a monogramm 
alatt pedig a görög ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ / MÉTÉR THEOU (Isten Anyja) szavak rövidí-
tése olvasható. A címer felső részére került kereszt és korona arra utal, hogy Mária a 
mennyek, az angyalok, illetve egyben a Kegyes Iskolák királynője is.3

A piarista rend honosítása, jogilag is megerősített befogadása III. Károly király 
jóváhagyásával, az 1715. évi 102. törvénnyel történt, miután azt a pozsonyi ország-
gyűlés megtárgyalta és elfogadta. A honosításnak egy elképzelt jelenetét örökítette 
meg Pataki Imre kecskeméti rajztanár A piarista rend honosítása Magyarországon 
1715-ben című festményén, 1904-ben.4 A képen láthatók mindazok, akik a piarista 
rend korabeli elterjesztésében és tevékenységében kezdeményező szerepet játszottak: 
Zajkányi Lénárd magyarországi viceprovinciális és kísérői, Kubránszky László és 
Majthényi Domonkos piaristák, valamint az iskolaalapítók: Koháry István ország-
bíró, Kollonich Zsigmond váci püspök és Volkra Ottó János veszprémi püspök. 
Természetesen a jelenet szereplői közül a gyerekek sem hiányozhattak. 

A kegyes tanítórend alapítása és működésének fontos mérföldkövei, valamint 
Kalazanci Szent József személye a piarista iskolák története során napjainkig 
alkalmat adnak az iskolai ünnepségekre, megemlékezésekre, amelyekkel őrzik a 
piarista szellemiséget és a régi hagyományokat. A kiemelkedő ünnepségsorozatok 
közé tartozott a rend Rómában történt alapításának 300. évfordulója, amelyhez a 
kecskeméti rendház és iskola az 1897. december 8-i ünnepséggel kapcsolódott. 
A megnyitó beszédet Kada Elek polgármester, volt piarista diák mondta, a műsorban 
pedig bemutatták Pintér Kálmán piarista tanár Calasanti szelleme című 
dramolettjét, piarista diákok előadásában. Dr. Magyar István királyi alügyész 
A piarista rend és szent alapítója címmel tartott előadást. Ugyanabban a tanévben a 
kegyesrendi növendékpapok a rend alapítójának emlékére március 25-én a hagyo-
mánnyá vált Kalazanti ünnepélyt rendezték meg.5

3 A Katona József Múzeum kiállításán a piarista címert számos változatban mutatták be. Mint önálló 
műtárgy, megemlítendő a Piarista Múzeumban őrzött, fából faragott 18. századi címer, valamint a 
kecskeméti piaristák egyik gazdasági épületénél a földből előkerült faragott kőcímer.

4 Pataki Imre a piarista iskolában is tanított rajzot. A kép Tóth György akkori igazgató megrendelésére 
készült, ma a piarista rendházban őrzik. 

5 A kegyes-tanítórend kecskeméti főgymnasiumának  értesítője az 1897/98-iki tanévről.
 Közli Tóth György ig. Kecskemét, 1898. 19-35. 
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KOHÁRY ISTVÁN ÉS ALAPÍTVÁNYA 

Kecskemét évszázadokon keresztül – így a 18. század első felében, a piaristák itteni 
működésének kezdetekor is – a Duna-Tisza köze legjelentősebb városa volt gazda-
sági, egyházi és kulturális szempontból is. A török hódoltság idején a környék 
elpusztult kisebb településeinek menekült lakosságát főként Kecskemét fogadta be. 
A hódoltság utolsó évei és a felszabadító háborúk súlyos terheket és elszegényedést 
jelentettek a város számára, mivel két tűz között feküdt, folyamatosan átvonuló terep 
volt, az itt élők töröknek és németnek egyaránt adóztak, hadiszolgálatot és élelmiszer 
utánpótlást biztosítottak. A 18. század kezdete rendezettebb körülményeket hozott, 
újra megtarthatták a vásárokat, és zavartalanul használhatták a környező pusztákat, 
ami létkérdés volt a helyi gazdaság alapját képező állattartás szempontjából. A két 
folyó közti területek legnagyobb részét ekkor a város bérelte.

A Rákóczi-szabadságharc időszaka, a város háromszori kiürítése és a portyázó 
rác csapatok rablótámadásai újabb vagyoni veszteséget és elszegényedést eredmé-
nyeztek. Az általános újjáépítés közepette került sor a piaristák kecskeméti letelepí-
tésére. Az elemi oktatást szolgáló egyházi iskolák mellett ekkor már másfél évszá-
zada működött és nagy hagyományokra tekinthetett vissza a református kollégium, 
a debreceni anyaiskola partikulája. Az alapítás éve 1564, az 1590-es években a 
törökök elől menekülő tolnai diákokat is befogadta tanárukkal, lelkészükkel együtt.

A piaristák kecskeméti letelepedését Koháry István országbíró, Kecskemét egyik 
földesurának alapítványa tette lehetővé, nélküle ma nem ünnepelhetnénk a kecske-
méti piarista iskola 300 éves jubileumát. A Koháry család volt Kecskemét legna-
gyobb földesura. Gróf Koháry István a többi földesúrhoz hasonlóan nem lakott a 
városban, a szolgáltatások váltságaként járó készpénzt és ajándékokat csábrági 
várába hordták a kecskemétiek. Édesapja a törökök elleni lévai csatában esett el 
1664-ben. Ő maga is sokat harcolt a törökök ellen, jobb keze egy ütközetben kapott 
török golyótól vált bénává. Szemben állt a törökpárti Thököly Imrével, aki börtönbe 
záratta. A kortársak a magyar művelődésért és a katolikus egyházért tettekre kész, 
művelt földesurat tisztelhettek a gazdag birtokos, katona és költő Koháry személyé-
ben.6 

A kecskeméti piarista rendház és iskola alapítása Koháry István nevéhez fűződik. 
A rend működését és a szerzetes tanárok munkáját már korábban is tanulmányozta. 
A piaristák feljegyzései szerint a főúr elhatározása egy rövid nyitrai látogatása alatt 
született meg. 1713 tavaszán Csábrágról a pozsonyi országgyűlésre igyekezve figyelt 
fel a kápolnába vonuló piarista diákokra, s útját megszakítva ő maga is részt vett a 
misén, majd hazafelé jövet ismét megállt Nyitrán, s az ottani piaristákkal együtt 
ünnepelte Sarlós Boldogasszony napját. A történetet kisebb eltérésekkel többen is 

6 Gróf Koháry István személyéről bőséges információt tartalmazó legújabb publikációk: Péterné Fehér 
Mária 2014., Koltai András 2015., Koháry emlékkönyv 2015. 
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megörökítették.7 A lényeg azonban az, hogy Koháry a kedvező benyomások alapján 
meghozta döntését a piarista rend Kecskemétre történő letelepítéséről és iskola 
alapításáról, s ennek érdekében rövidesen intézkedni kezdett. Mint Kecskemét egyik 
földesura, már korábban is gondolt iskola alapítására, amint az már az  1707-ben 
készült végrendeletében is szerepelt. A terv megvalósítását előbbre hozva, azonnal 
megkezdte a tárgyalásokat a nyitrai piaristákkal, megszerezte Kollonich Zsigmond 
váci püspök és Keresztély Ágost prímás hozzájárulását, a rend Rómában élő generá-
lisának (Andreas Boschi) felhatalmazását, és végül, de nem utolsósorban III. Károly 
király uralkodói jóváhagyását. A Kecskemétre vonatkozó alapítólevelek („csábrági 
alapítólevél” 1714. március 26., „pozsonyi alapítólevél”) és a királyi jóváhagyás 
(Laxenburg, 1715.május 13.) latin szövegét és magyar fordítását a közelmúltban 
Koltai András közölte.8 

Az alapítvány 30 000 forint összegről szólt (ez volt a piaristák részére tett addigi 
legnagyobb alapítvány), kihelyezése a bécsi piaristák közbenjárásával történt, 
kamatai szolgáltak a kecskeméti rendház és iskola fenntartására. A tőkét kifejezetten 
a kecskeméti társházhoz kötötte. Az alapítványi összegről azt tartalmazta az 
alapítólevél – Koháry úgy intézkedett, hogy a tőke kamataiból a piaristák Kecskemé-
ten, rendi szabályzatuk szerint Isten dicsőségére, a Boldogságos Szűz tiszteletére, a 
katolikus egyház és ifjúság javára rendházat, templomot és iskolát építsenek, ebből 
lássák el a rendtagokat és tanítsák a kecskeméti és máshonnan idesereglő ifjúságot. 
Kötelezte a rendet, hogy a ferencrendiek sérelme nélkül, a váci püspök utasításai 
szerint végezze teendőit, s az alapítóért és vérrokonaiért a kikötött szentmisékről 
örök időkre gondoskodjon.9

Az alapító, a piarista rendtartomány, a katolikus egyház és az akkor már működő 
felvidéki piarista iskolák vezetőinek egyeztetését követően kerülhetett sor a konkrét 
szervező munkára. A kecskeméti rendház és iskola szervezésében a nyitrai rendház 
adta a legtöbb segítséget, az első szerzetesek is onnan érkeztek. Az első hivatalos 
kecskeméti szemlére 1714 tavaszán került sor. Bohn Euszták viceprovinciális (rendi 
alkormányzó) és Zajkányi Lénárd március 4-én indultak Kecskemétre a helyszín 
megtekintésére és a piaristák telkének kimérésére Bajthay Istvánnak, a Koháry 
birtokok igazgatójának kíséretében. A jószágigazgató a küldöttség nélkülözhetetlen 
tagja volt, mint a földesúr megbízottja és némi helyismerettel rendelkező személy, 
továbbá a magyar nyelvismeretére is szükség volt, hiszen társai nem tudtak magya-
rul. Koháry István írásban küldte üzenetét Kecskemétre a telek ügyében. 

A szemlét követően a ferencesek házától kb. 300 lépésre levő telket találták 
legalkalmasabbnak (ez a későbbi színház helye), magas fekvése és jó talaja, valamint 
a  tágas térség miatt. Ezen a területen a katolikus lakosok voltak többségben, 

7 Demka Sándor és Kácsor Keresztély feljegyzéseiről: Koltai András 2015.115.  
 Papp Gyula 1925. 4. szerint Kohárynak ez a látogatása 1712-ben történt, amikor Csábrág várából III. 

Károly koronázására a pozsonyi országgyűlésre sietett.
8 Koltai András 2015. 120-131.
9 Az alapítvány tartalmáról l. még többek között Emlékfüzet 1925. 5., 
 Pásthy Károly 1899. Koháry alapítványa 84-85.; Emlékfüzet 1925. 5.
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kevesebb ház volt, nem volt sűrűn beépítve. A piaristák a leendő diákokat katolikus 
családoknál szándékoztak elhelyezni, ezért volt fontos a környezet és a városon 
belüli elhelyezkedés. Az első helyszín kiválasztása a ferencesek tiltakozását váltotta 
ki a közelség miatt. Kánoni ellenvetéssel éltek, mivel a korabeli szabályok szerint 
nem működhetett két szerzetesrend ilyen közel, egymás szomszédságában. A másik 
helyszín a Homoki kápolna környéke volt.  Ez a piaristáknak nem tetszett, a város 
végének érezték, sok volt ott a kálvinista lakos, rossznak – túlságosan homokosnak 
és kavicsosnak – találták az altalajt, ami az építkezés számára nem volt optimális. 
Végül a mai helyen, a Déllő tó közelében 200 lépés hosszú és 200 lépés széles telket 
jelöltek ki. A telken álló házakat Bajtay jószágkormányzó kisajátította, Koháry 
később megváltotta.10 A kecskeméti szemlére érkezett Zajkányi Lénárd az eredeti 
tervekkel ellentétben mégsem kezdte meg munkáját az új kecskeméti rendházban, 
mert 1714 őszétől Vácra került, mint szuperintendens. Helyette Majthényi Domon-
kost küldték, akinek jelentős része volt abban, hogy a pozsonyi országgyűlés 1714 
őszén elfogadta a rend honosításáról szóló törvényt (1715. évi 102. tc.).

Az alapítványtevő gróf a továbbiakban közvetlenül nem szólt bele a kecskeméti 
rendház és iskola működésébe, de figyelemmel kísérte azt, amint a várossal folyta-
tott levelezéséből is kiderül. 1719. december 2-án keltezett levelében például arra 
szólította fel a várost, hogy a piaristákat egyenrangúként kezeljék, pl. annyi fát 
vigyenek a piaristáknak is, amennyit a kálvinista prédikátoroknak szoktak. Ugyan-
akkor a piarista rektort mértékletességre intette. Más alkalommal a piaristák telke 
körül folyó vitát zárta le azzal, hogy a kimért fundussal elégedjenek meg a piaristák, 
és ne követeljenek bővítést.11

A LETELEPEDÉS KECSKEMÉTEN 

Az elsőként Kecskemétre küldött szerzetes tanárok kiválasztását a piarista rend 
alkormányzója, Bonn Eustach irányította. A korábban kiválasztott, az első kecske-
méti szemlén részt vett Zajkányi Lénárdot időközben Vácra helyezték, helyette 
Majthényi Domonkos piaristát küldték Kecskemétre. Majthényi Domonkos előkelő 
származású és kiemelkedő műveltségű, ugyanakkor elhivatott, alázatos és szerény 
életvitelű szerzetes volt, aki e tulajdonságaival tökéletesen megfelelt a piarista 
szellemiség közvetítésére, a kecskeméti rendház vezetésére. A nyitrai rendházból 
Bielitzky Ágoston papnövendéket rendelték mellé, Vácról pedig Kovátsovits Pál 
atyát, aki a szerveződő iskola igazgatója lett. A leendő házfőnök, igazgató és tanító 
1715. jan. 27-én indult Kecskemétre. Ellátásukról Koháry utasítására Bajtay István 

10 Emlékfüzet 1925. 5. A helyszíni szemléről és a telek kiméréséről az iskolai évkönyvek és értesítők is 
rendszeresen megemlékeztek.

11  Koháry István levelei. BKML IV. 1528. Piaristák. Kecskemét város és a különböző felekezetekre vonat-
kozó iratok; Péterné Fehér Mária 2014. 20. A piaristák fundusáról való vita lezárásáról Péterné Fehér 
Mária 2014. pp. 128-129.
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jószágkormányzó gondoskodott. Az indulás előtt a nyitrai házfőnök szerzetesi 
ebédet adott és megható búcsúünnepséget szervezett, amelyen a hagyomány szerint 
bibliai idézetek hangzottak el, többek között Pál apostolt idézve a következő mondat: 
„...És most íme én tudom, hogy többé nem látjátok az én orcámat ti mindnyájan" 
(Ap. csel. 20; 22-25.) Majthényi Domonkos korai halála miatt valóban soha nem tért 
vissza szülőföldjére, régi rendtársai közé.12

A Historia Domusra épülő leírások arról számolnak be, hogy Kecskeméten 
örömünnepléssel fogadták az érkező piaristákat. A város határáig kocsikkal menetek 
eléjük és diadalmenetben vitték őket a városházára. A tiszteletükre adott ebéden 
megjelent a város színe-java, köztük a tanácsbeliek, a ferencrendi atyák és a kálvi-
nista lelkészek. A lakosság a megérkezéskor bőven ellátta őket élelemmel.13

A szerzetesek rendkívül szerény körülmények között kezdték meg kecskeméti 
életüket. Első szállásuk a városházához közel, a Mária-társulat házában volt. A 
konyhával kibővített egy szobában laktak mindhárman. A mennyezetet tölgyfage-
rendával támasztották alá, az udvart silány nádkerítés vette körül. A város három 
ágyat bocsátott rendelkezésükre. Amíg a konyhájukat nem tudták felszerelni, a 
városházán14 és magánházaknál étkeztek. 

Az iskolai oktatást 63 tanulóval 1715. február 21-én kezdték meg. A ferencesektől 
átvették a kecskeméti katolikus elemi iskolai oktatást. Az oktatás kezdetben a 
ferencesek iskolaszobájában folyt. A letelepedett piaristák vették át a Homoki 
kápolna (Kisboldogasszony kápolna) és a ferencesek temploma (Barátok temploma) 
melletti Szent Mihály kápolna gondozását is. A két kápolnát és az ott található 
felszereléseket 1715 áprilisában Kovács  György, a kecskeméti katolikus egyházköz-
ség gondnoka és az esküdtek adták át a piaristáknak. Az átadás arra az időre szólt, 
amíg nem építenek maguknak saját templomot.15

A nehéz körülmények között is megszilárdult az új iskola: 1715/16-ban már 118 
tanulójuk volt. A piarista tanrendszernek megfelelő alsó, középső és felső grammati-
kai osztályok közül előbb az első kettő, majd néhány év múlva a harmadik is 
működött. 

A rendház az első években öt fővel működött, 3 felszentelt pap és két papnöven-
dék lakott a szükségmegoldásként kapott szűk épületben. Az alapító, Koháry több 
alkalommal is megsürgette az építkezés miatt Majthényi Domonkost, aki a háborús 
idők bizonytalansága miatt óvatosságból nem mert belevágni nagyobb munkákba. 
(A gróf erre úgy reagált: ha a földműves a szelektől félne, sohasem vetne, s ha a gazda 
meg a verebektől tartana, kölest sohasem termelne.) A házfőnök ezt követően a 
konyhához épített éléskamrát javíttatta, és ablakot vágatott egy szobához, ami 
később a házfőnök szobája lett. Az iskolaként használt épület is javításra szorult, 

12 Emlékfüzet 1925. 6-7.; Demka Sándor későbbi házfőnök beszámolója: Koltai 2015. 119-120.
13 Emlékfüzet 1925. 6-7., Historia Domus 1714–1715, Historia Domus 1716–1719. 
14 A városi alkalmazottak között ekkor még volt pl. szakácsasszony, tyúkszedő deák.
15 A kápolnák felszerelésének részletes jegyzéke: Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára  

Kecskeméti Rendház Levéltára Régi Korszak 1. Nro 2. Közölte: Koltai András  2015.pp. 137. 
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ehhez a katolikus egyháztanács nyújtott segítséget. Az iskola vezetését 1716-tól 
Kovátsovits Páltól Zabojnyik Péter vette át. Az első rendfőnök, Majthényi Domon-
kos 1718-ban elhunyt. Az előzményekhez tartozik, hogy 1717-ben minden erejét 
igénybe vette az új telken való építkezéshez szükséges ügyintézés (téglaégetés, mész 
és építőanyag beszerzése), és a régi épület bővítése. A bővítés során javították az 
istállót és a pincét, jószágokat is tartottak, akárcsak a helybeli mezővárosi gazdák. 
Vendégszobát is kialakítottak, 1717–18-ban jeles vendégük volt a Belgrád ostrománál 
megsebesült gróf Koháry András, aki téli szállásra visszavonult Kecskemétre, és 
három hónapig a rendházban ápolták. 1718. március 19-én tűzvész pusztított a 
városban, amelyben odaveszett a gróf hadifelszerelése, tönkrement az istálló és a 
pince is. Majthényi a pesti József-napi vásárból hazatérve szembesült a károkkal. 
Már korábbi lesújtó élményei – például a belgrádi csata temetetlen halottainak 
látványa és ott szerzett betegsége – is megviselték, ezt az újabb csapást már nem 
tudta elviselni, ágynak esett és június 7-én meghalt. Utóda Kovachovich Péter lett. 

A tanítás mellett a kecskeméti piaristák legfontosabb célja a következő években az 
új épület munkáinak megkezdése volt. Az új rendház és iskola alapjait 1720-ban 
rakták le. 

A kezdeti nehézségek ellenére az intézet már az első években jó hírnévnek 
örvendett; Szegeden épp a kecskeméti példa láttán hozták létre a piarista iskolát 
1720-ban. 

KORSZAKOK, ESEMÉNYEK A KECSKEMÉTI PIARISTÁK 
ÉLETÉBEN 

A piaristák első kecskeméti éveiben a rendház és az iskola élete több helyszínen 
zajlott. A számukra kijelölt telektől több száz méterre volt az az épület, amelyben 
lakást kaptak (a Mária-kongregáció, illetve a ferencesek harmadrendjébe esküdött 
nénék –Tertiarie – épülete). A katolikus egyháztól elkért elemi iskola is távol volt a 
saját telküktől. A társház alapkövét 1720. június 27-én tették le a ma is meglevő 
piarista telken, az épület 1725-ben készült el. A telken ekkor már volt egy ideiglenes 
lakás a szerzetesek számára. Az iskola a rendház földszinti részén kapott helyet, 
majd 1730-ban az épület északkeleti részére helyezték, külön bejárattal. Mivel ekkor 
még nem létezett a piarista templom, a tanulók és a szerzetesek a Szent Mihály-
kápolnába jártak, ami a város másik oldalán volt, közvetlenül a ferences templom 
mellett. Ezt a problémát úgy oldották meg, hogy 1728-tól a társház alsó folyosójának 
egy részét lekerítették és kápolnává alakították. 1729-ben kezdték az altemplomépí-
tést; 1736-ra készült el.16 A rendház 1731-től a szerzetesek nevelésében is részt vett, 
ekkor nyílt meg Kecskeméten a magyar rendtartomány má sodik noviciátusa. Azok a 
tanulók töltöttek itt két év próbaidőt, akik szerzetesnek készültek és felvették a rend 

16 Pásthy Károly 1899. 85. A templomról: Szentgyörgyi András és Jernyei Kiss János 
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ruháját. A rendi noviciátus 1849-ig működött Kecskeméten. 1736–1743: hittudomá-
nyi képzés, tanulók. 

A rendház és iskola épületét a 18. század folyamán többször átalakították, 
bővítették. 1753-ben Rákóczy Miklós rektor építtetett új iskolát, ami később a 
konviktus épülete lett. A piaristák épületei a városközponthoz közel helyezkedtek el, 
és nagy kert is tartozott a rendházhoz. A piaristák 18. századi kertjének színes, 
áttekintő rajzát piarista diákok örökítették meg.17 A kert terményei hozzájárultak a 
rendház konyhájának ellátásához.

Az új épületek átadásától kezdve zavartalanul bővült és fejlődött a piarista iskola. 
A helybeliek szívesen járatták elemi iskolás gyermekeiket a piaristák keze alá, akik 
az elemi és a középiskolai oktatást is magas színvonalon szolgálták. A szerzetesek a 
kecskemétiek lelki gondozásában, a népnevelésben, általában a helyi társadalmi 
életben is alázattal és szeretettel vettek részt. 1754-ben már poétikai és retorikai 
osztály is működött a hatosztályos gimnázium keretében. 1759-re az itt tanulók 
száma elérte a 480 főt. Az iskola népszerűségét és vonzerejét a magas szintű oktatás 
mellett az ingyenesség is erősítette. Vonzáskörzete felvidéki, bácskai és erdélyi 
területekre is kiterjedt. Bár a 18. században a latin volt az oktatás nyelve, a gyerme-
keiket Kecskemétre küldő családok motivációjában a magyar nyelv elsajátítása is 
szerepelt.  

Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis bevezetése a piaristák oktató munkájában 
nem okozott fennakadást, hiszen nem tért el túlságosan a már korábban kialakított 
piarista tanrendszertől. II. József intézkedései azonban az iskola történetének egyik 
hanyatló korszakát eredményezték, szerencsére csak átmeneti időre. A kedvezőtlen 
rendelkezések között volt a német oktatási nyelv bevezetése, a német nyelvtudás 
megkövetelése a tanároktól elbocsátás terhe alatt, és végül a tandíj bevezetése. Ezek 
következtében megszűnt a két felső osztály, csökkent a diákok létszáma, 1788-ban 
mindössze 26 tanulója volt az iskolának. Erről a mélypontról 1806-tól, a Nova Ratio 
bevezetésétől tudott ismét felfejlődni hatosztályos gimnáziummá.18 Ekkorra már 
elavultak a 18. századi épületek, így 1825–1832 között új iskolát emeltek a templom 
mellett. (A fenntartást a római katolikus egyházközség vállalta.) Az építkezés 
fontossága széles körben ismertté vált, és sokan adakoztak még a nem katolikusok 
közül is. Az evangélikusok például tízezer égetett téglával járultak hozzá az építke-
zéshez, Koburg herceg faanyaggal segített. Az ünnepélyes megnyitásra 1832. május 
24-én került sor. A hatosztályos gimnázium 1848/49-ig 300 körüli létszámmal 
működött. 1841-től a tanítás magyar nyelven folyt.  

A szabadságharc idején átmenetileg szünetelt a tanítás a tanárhiány miatt. 
1849-ben a Kecskeméten átvonuló császári seregek a rendházat is lefoglalták, 
kórházat rendeztek be. A tanárok 1851-ig magánházakban laktak és tanítottak. 
Az 1850-es években a teljes megszüntetés veszélye fenyegette a piaristákat. Az új 

17 A rajz őrzési helye a Piarista Rend Magyar Tartományi Központjának Levéltára, szerepelt a Kecskemé-
ti Katona József Múzeum és a Piarista Iskola jubileumi kiállításán. 

18 Pásthy Károly 1899. pp.86-89.; Emlékfüzet 1925. 14-19.; Értesítő 1933–34. pp. 18-22.
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oktatási rendszer, az Entwurf19 algimnáziummá fokozta le a gimnáziumot, és 
kötelezővé tette a német tanítási nyelvet. A tanulók száma ismét csökkent. Haas 
Mihály prépost, a pesti tankerület főigazgatója 1853-ban vetette föl Kecskeméten, a 
katolikus egyháztanács ülésén, hogy algimnázium helyett inkább reáliskolát 
tartsanak fenn, mert az jobban szolgálja a nép érdekeit. Az egyháztanács jelezte, 
hogy ha megszűnik a gimnáziumi oktatás és az iskola már nem kapja meg a Koháry 
alapítvány jövedelmeit, akkor ők a reáliskolát sem tudják fenntartani. Haas Mihály 
ennek ellenére 1855. június 8-án személyesen hirdette ki az algimnázium helyett az 
alreáliskola létrehozását. Ezt követően lépett közbe a város: átvállalta az alreáliskola 
létrehozását és fenntartását, továbbá mentesítette az egyházakat a népiskolai terhek 
alól, hogy a gimnáziumok fenntartására összpontosíthassanak (hasonló gondokkal 
küzdött az önkényuralom idején a kollégiumot fenntartó református egyház is.)20 
Ezen felül még segélyt is nyújtott a nyolcosztályos főgimnáziummá alakításhoz. 
A gimnázium épületének kibővítéséhez egy demonstratív, hazafias megmozdulás is 
kapcsolódik. Miután sokan adakoztak a piaristák számára az építkezéshez, 1860. 
augusztus 30-án sor került a cserepezésre. A kalákára összegyűlt helybeli lakosok 
adogatták föl a cserepeket a tetőre, miközben a Himnuszt és a Szózatot énekelték. 
A Kecskeméten tartózkodó megyefőnök magához rendelte a város és a katolikus 
egyház vezetőségét, és kirendelte az itt állomásozó vértesezred katonáit, hogy 
kardlapozzák szét az összegyűlteket. A parancsnok ezt megtagadta, a tömeg pedig 
magától is békésen feloszlott. 

A nevezetes cserepezést követően 1893-ig ez volt a katolikus főgimnázium 
épülete. 

1862-ig fokozatosan megnyíltak a felsőbb osztályok, az intézmény nyilvánossági 
jogot kapott és az 1862/63-as tanév végén megtarthatták az első érettségi vizsgát. 
1896-ig 923, a gimnáziumban tanult diák érettségizett. Közülük csak 212 volt 
kecskeméti, a többiek más vidékről érkeztek. A vidékiek arányának ilyen alakulásá-
hoz hozzájárult a rendkormánynak a katolikus egyházközséggel 1859. április 5-én 
kötött megállapodása, mely szerint „…rendje neveldéjét a kecskeméti rendházban 
fogja megtelepíteni és ezen saját kebelebeli ifjúságot a főgymnasiumi osztályokban  
nyilvánosan járatni.”  1897-ig 456 kegyesrendi  növendékpap szerezte meg Kecske-
méten az érettségi bizonyítványt. „Iskolánk az Alföld szívében a magyarság érdeké-
ben missiót teljesít; idegen ajkú tanulók nagy számban fölkeresték már a múlt 
században, fölkeresik ma is, mit legjobban bizonyíthat az, hogy pl. csak egy idegen 
ajkú polgárok által lakott vármegyéből is, Torontál vármegyéből 31 tanuló tett 
intézetünkben érettségi vizsgálatot."21 Az 1859-ben létrehozott stúdium (studentátus) 
a püspöki szemináriumokhoz hasonló nevelőintézet volt, amelyben a diákok a 
felsőbb évfolyamokat végezve szerzetesi hivatásukra is készülhettek, reverendában 

19 Entwurf zur Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich
20 Pásthy Károly 1899. pp.88-93. Ezt a mozzanatot az iskolai évkönyvek és értesítők történeti összefogla-

lói is rendszeresen megörökítették.
21 Értesítő 1896-97. 96. Érettségizetek névsora: pp. 97–109.
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jártak és kispapként fejezték be a gimnáziumot. A kecskeméti studentátus 1935-ben 
szűnt meg. A studensek által addig használt épületben diákotthon (kollégium, 
konviktus) kapott helyet. 

Az 1880-as években ismét szükségessé vált a bővítés. Nem volt megfelelő igazgatói 
iroda, tanári szoba, természetrajzi szertár, alkalmas rajzterem, tornahelyiség. Télen 
nem volt tornaóra, ősszel és nyáron a közeli főreáliskola udvarán tartottak test-
edzést. Tóth Antal igazgató 1886-ban átiratban fordult segítségért a katolikus 
egyháztanácshoz, ahol 1888. januárban intézkedtek. A rend kormányától bővítésre 
és tornacsarnok építésére kértek területet a piaristák telkéből, azzal a feltétellel, hogy 
az új épület az egyházközség tulajdona, a telek továbbra is a kegyesrendieké marad. 
A Koháry utcára és a Sas utcára néző épületet 1894-ben vették birtokba. A tervezett 
legszükségesebb helyiségek megvalósultak, csak díszterem nem épült (ezt a tornate-
rem pótolta). Az avató ünnepélyt 1896. április 6-án tartották.22 Bentlakásos diákott-
hon (kollégium) csak később létesült, „tápintézetet” viszont az 1880-as évek elejétől 
működtettek. Az iskola közelében levő bérelt épület fenntartója az egyházközség 
volt. Nemcsak a piaristák, hanem a város bármelyik középiskolájába járó szegény 
tanuló 7 frt díjért ebédet,vacsorát, reggelit kaphatott. A tápintézet vezetését egy 9 
tagú bizottság végezte, igazgatója az 1890-es években Hanusz István főreáliskolai 
igazgató volt.

A piarista diákok közül sokan részt vettek az első világháborúban, ott voltak az 
Isonzónál, Doberdón, és a galíciai fronton is. Emléküket később a mai gimnázium 
előcsarnokában elhelyezett dombormű és emléktábla örökítette meg.  

Az 1930-as évek legjelentősebb eseménye a Hültl Dezső által tervezett új gimnázi-
umi épület átadása volt. Az építkezést jelentős városrendezési munka előzte meg, 
ekkor alakították ki a Piaristák terét. (Gróf Klebelsberg Kunó elvárása volt, hogy 
méltó területet biztosítsanak az iskolaépület számára. A hagyomány szerint így 
fogalmazott: piarista gimnázium nem épülhet mellékutcába.) Az építkezés 1930. 
szept. 27-én kezdődött, majd kisebb szünetek után 1933-ban vett újabb lendületet.23 
1933. december 4-én, tanítási órákon vonultak át az osztályok – a templom és a 
rendház érintésével – az új épületbe. Az 1933-34. évi értesítőben többek között dr. 
Horváth Ödön öregdiák írása olvasható Búcsú az öreg iskolától címmel. „Kicsit 
belefacsarodik a szív a búcsúzásba, de holnap már megy tovább minden a maga 
útján a tudomány gyönyörű új várában, a tágas, napsugaras, remekbe épült iskolapa-
lotában.”24 Az új épület térre néző főhomlokzatának középső részére a SCHOLAE 
PIAE felirat került, a homlokzat fölött pedig mindkét oldalon Bory Jenő allegorikus 
szoborkompozíciója magasodik: a könyvet tartó rendalapító az iskolás gyermekek-
kel. Az épület méretei és impozáns megjelenése mellett újdonságnak számított az 
alagsorban elhelyezett földrengési obszervatórium is.

22 Az átengedés feltételeiről szóló okmányokat (Kalmár Endre a kegyes-tanítórend főnöke,  Bp. 1888.
márc.3.,  Lévay Imre tartományi rendfőnök, Bp. 1893. május 11.), valamint a helyiségek részletes leírá-
sát  közölte az 1896–97. évi értesítő: 1897. pp. 29-34. 

23 Az építkezés történetéről részletesen beszámoltak az 1930–31. és az 1931–32. évi iskolai értesítőkben.
24 Értesítő 1933–34. pp.16. 
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A gimnázium első világháborús emlékművét 1943. május 9-én avatták fel, amikor 
már a második világháborúnak is több piarista áldozata volt. Dr. Labancz Ferenc 
városi tanácsnok, a Kecskeméti Piarista Diákegyesület főtitkára ünnepi beszédében 
az emlékművet létrehozó, akkor már 18 éve működő egyesületről is szólt. „A meg-
alakulás után a Diákegyesület azonnal alapszabályokba fektette le céljait és felada-
tait. Ezek között a Diákegyesület első kötelességeként a világháborúban és a kom-
munizmus alatt hősi halált halt diáktársak emlékének a méltó megörökítését tűzte ki 
célul.” Több éves munkával előteremtették az anyagi feltételeket. Az emlékmű 
elkészítésével Borbereki Kováts Zoltán szobrászművészt bízták meg. A szónok 
megemlékezett a bolsevizmus áldozatául esett kispapokról és a Don-kanyarba 
küldött volt piarista diákokról is.25 A tanév további ünnepi eseményeit meghatározta 
a jeles piarista jubileum: a rend magyarországi megtelepedésének 300. évfordulója. 

A régi piarista gimnázium életében ez volt az utolsó teljes tanév. Az 1943–44-es 
tanév a háborús események miatt korábban véget ért, az iskola épületeit hadikórház 
és katonaság céljaira foglalták le. 

TANÍTÁSI RENDSZEREK, TANTÁRGYAK, RENDSZABÁLYOK 

A Ratio Educationis előtt a piaristáknak saját tanítási rendszerük volt, amelynek 
részletes kidolgozását 1762-ben mutatták be Vácott „Projectum pro Systemate 
studiorum modernorum apud Scholas Pias in Ungaria” címmel. Ennek alapján volt 
alsó, középső és felső grammatikai osztály. Az osztályok elnevezése azt jelezte, hogy 
a tanulók a nyelvtanulásban milyen szinten állnak. Az egyes osztályokban a diáko-
kat ismét több csoportra osztották, képzettségük, előrehaladásuk alapján 
(declinisták, comparatisták, conjugisták, minores és maiores parvisták, principisták, 
grammatisták, syntaxisták). A grammatikai osztályok fölött álltak a retorikai és 
poétikai osztályok. Kecskeméten 1716-ban nyitották meg a középső, 1724-ben a felső 
grammatikai osztályt. 1722-ben számtani osztályt (arithmetica) is szerveztek. 
A poétikai és retorikai osztályok 1754-ben indultak, és ezzel a piarista iskola elérte a 
18. századi nagygimnázium szintjét. Szépírást, számtant, történelmet és vallástant 
valamennyien tanultak, a tantárgyak között volt a magyar és a német nyelv is. 
A Ratio Educationis bevezetése a piaristáknál zökkenőmentesen történt. Az akkori 
középiskola három tagozatából (grammatikai vagy latin iskola, gimnázium vagy 
humaniorák, végül filozófiai kurzus vagy líceum) Kecskeméten az első kettő 
működött.  Az új rendszer növelte a tantárgyak számát, rendes tantárgy lett a 
következő: világtörténelem, római régiségtan, mitológia, természetrajz, természet-
tan, fizika, hazai szokásjog, továbbá valamelyik hazai nyelv (ajánlott volt a  német).

Rendkívüli tárgy volt a görög nyelv és a mértan. II. József intézkedései visszave-
tették az iskola fejlődését, de az 1800-as évek elejére visszaállt a régi színvonal. 

25 Értesítő 1942–43. pp. 4-7.
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A II. Ratio Educationis a középiskolák tagozati beosztását úgy alakította át, hogy a 
latin iskola a korábbi három helyett négy osztályból állt (ide csatolták az elemi iskola 
felső osztályát is). Minden osztályban tanítottak vallástant, latin nyelvet és számtant. 
A másik osztálytól kezdve fokozatosan léptek be újabb tantárgyak (földrajz, Magyar-
ország történelme, természetrajz, világtörténelem, retorika, poétika). Rendes 
tantárgy lett a magyar nyelv, de megmaradt a német nyelv tanítása is. A tanítás 
nyelve 1844-ig a latin volt, ekkor vezették be országosan a magyar tanítási nyelvet. 
Kecskeméten a törvényt megelőzve, 1841-től minden tantárgyat magyar nyelven 
oktattak. A hatosztályos kecskeméti gimnáziumot a szabadságharc leverése után 
bevezetett új rendszer, az Entwurf zur Organisation der Gymnasien und 
Realschulen in Oesterrreich lefokozta négyosztályos kisgimnáziummá. Városi 
támogatással mentették meg a megszüntetéstől. 1858–59-től fokozatosan nyolcosztá-
lyos gimnáziummá fejlődött, míg 1863-ban megtarthatták az első érettségi vizsgát. 
A korszaknak megfelelő modern tantárgyrendszert ekkor vezették be. Rajzot és 
éneket az 1850-es évektől tanítottak (világi tanárok), az 1860-as években vezették be 
a testgyakorlást, valamint a gyorsírás és a francia nyelv tanítását. A természettudo-
mányos oktatás a felsőbb rendeletektől függetlenül is a kecskeméti piaristák egyik 
erőssége volt. Az 1890-es években működött ún. görögpótló tanfolyam: akik a görög 
nyelvet nem akarták tanulni, helyette magyar és görög irodalmat, mértant és 
szabadkézi rajzot tanulhattak.26

A helybeli református kollégiumhoz hasonlóan a piaristák is készítettek a tanulók 
számára szigorúan betartandó fegyelmi előírásokat, viselkedési kódexeket, amelyek 
közül az 1896–97. évi iskolai értesítőben megjelent rendszabályokból idézünk. 
A piarista diák illendő magatartása a misén, az ünnepeken, az úrnapi körmeneten és 
más jeles eseményeken is kötelező volt, tisztelettel tartozik tanárainak, becsülettel és 
szeretettel diáktársainak. 

„Tiltva van: a taneszközöknek és bútoroknak kíméletlen kezelése és elrontása, az 
iskolai padokra való írás, rajzolás, faragás; az iskolai vagy bármely más épület 
falainak befirkálása, bemocskolása, rongálása; a kárt az illető megtéríteni köteles, sőt 
– ha rosszakaratból szándékosan tette – fegyelmi büntetés alá is vonatik. A templom 
és iskola előtt, útczákon és köztereken – nevezetesen  a sétányokon és a vasúti 
pályaháznál – a czéltalan időzés, csoportosulás, kiabálás, fütyürézés, dobálás, 
szaladgálás oly tettek, melyek a tanuló ifjúság felől rossz ítéletre szolgáltatnak méltó 
okot s mint ilyenek gondosan kerülendők. 

Ruhákat, könyveket, írószereket vagy egyéb tárgyakat, a melyeket a tanuló saját 
használatára kapott, eladni, tanuló társaitól megvenni, elcserélni vagy elzálogosítani 
tilos. Tilos továbbá a pénzkölcsönzés és pénzre való kártyázás, vagy bárminemű más 
nyerészkedő játék is. 

Egyáltalában nem szabad mást megkárosítani, jószágát megsérteni, annál kevésbé 
igazságtalanul elsajátítani, írásbeli dolgozatokat kicsempészni.” A piarista diákok 

26 A tanrendszerekről és a tantárgyakról: Pásthy Károly, 1899. pp.84-101. Az iskola értesítői a tantárgyak-
ról és az érettségi vizsgákról is rendszeresen beszámoltak. Az érettségizettek névsorát és eredményeit a 
mai Piarista Iskolában őrzött Névkönyv tartalmazza. 
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nem lehettek más egyesület tagjai az iskolán kívül. Kocsma, kávéház, vendéglő, 
nyilvános mulatóhely látogatása tilos volt, kivételesen engedélyezhető volt szülői 
kísérettel vagy szülők által megbízott felnőttekkel. Ugyanez vonatkozott a színház, a 
táncmulatságok és a tánciskola látogatására. Tilos volt a dohányzás, a nagyobbaknak 
szülői engedély esetén lehetséges volt, de nyilvános helyen számukra sem. Tilos volt 
a késői kimaradás is, továbbá: „Tiltva van: a fegyvereknek, botoknak, pálczáknak 
hordozása; a hatóság által kitűzött helyeken kívüli fürdés, csuszkálás, korcsolyázás, 
fáknak, növényzetnek, madaraknak, fészkeiknek, tojásaiknak pusztítása.” 27 

A kecskeméti piarista gimnáziumba járó diákok számára tanulmányaik során 
sokat jelentettek az 1860-as évektől felfejlesztett szertárak, gyűjtemények, amelyek 
gyarapításában maguk a tanulók is részt vettek. 1944-ig gazdag gyűjteményekkel és 
felszerelésekkel segítette az oktatást a földrajzi, a természetrajzi és vegytani, a 
természettani szertár, a pénz- és éremgyűjtemény, a történelmi és művészeti gyűjte-
mény, a rajzszertár és a tornaszertár. 

1859–60-tól folyamatosan fejlesztették az iskola könyvtárát is, amelyben a 
századfordulón már 5366 kötet volt található különböző tudományterületekről 
(irodalom és nyelvtudomány, történelem és földrajz, jogtudomány, vallástan, 
philosophia és neveléstudomány, matematika, természettudományok, gazdasági 
földrajz, vegyesek), valamint 4747 db iskolai értesítő.28

HITTEL ÉS TUDÁSSAL – A TANÓRÁN TÚL IS 

A piarista diákok a tanórákon túl is sok időt töltöttek iskolatársaikkal, tanáraikkal, 
és részt vettek a helyi társadalom életében is. 1862-től szavalókör, majd önképzőkör 
is működött az iskolában. Dolgozataikat, irodalmi munkáikat az önképzőköri 
gyűléseken mutathatták be. Kecskemét város 1861-ben „a Legnagyobb Magyar 
emlékére" Széchenyi ösztöndíjat alapított, amelyen a két kecskeméti középiskola 
diákjai vehettek részt.29 A történelmi témájú pályatételek és a díjazottak névsora az 
értesítőkben is megjelent. A Kaszinó-díjat a helyi Kaszinó egyesület alapította, 
szintén a két főgimnázium tanulói számára.

A Zsiga-díj Zsiga Alajos kegyesrendi tanár alapítványa volt valláserkölcsi pálya-
munkák díjazására. Ezeken kívül még számos lehetősége volt a piarista diákoknak 
irodalmi alkotások és természettudományi dolgozatok megírására, megméretteté-
sére.

27 Értesítő 1896-97.pp. 56-58.
28 Horváth György: A kecskeméti róm.kath. főgymnasium tanári könyvtárának czimjegyzéke. A kegyes 

tanítórend kecskeméti főgymnasiumának értesítője az 1899/1900-iki tanévről. Közli Tóth György 
igazgató Kecskemét, 1900. pp. 1-42. 

29 Széchenyi ösztöndíj alapító levele 6/1861. Közgy. Közölte és a pályázatok történetét ismertette: Értesítő 
1897. pp.59-78.; Pályázataink története címmel Kováts Antal összefoglalója: Értesítő 1895.pp. 3-37. 
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A végzett diákok és az iskola közötti élő kapcsolat fenntartása volt a diákszövetsé-
gek, diákegyesületek hivatása. A Piarista Diákszövetség 1925-ben alakult meg.30 A 
Kecskeméti Piarista Diákegyesület célját a következőképpen fogalmazták meg: „A 
hazaszeretet, a keresztény kultúra és az összetartozás érzésének ápolása; a kecske-
méti piarista gimnáziumnak és intézményeinek erkölcsi és anyagi támogatása; a 
gimnáziumba járó s onnan a főiskolákba került tanulóifjak istápolása; a gimnázi-
umba járó tanulók munkakedvének fokozására pályatételek kitűzése és jutalmazása. 
E cél elérése végett nyilvántartja a gimnázium volt növendékeit és figyelemmel kíséri 
pályájukat, kegyelettel őrzi a meghalt iskolatársak emlékét, s arra törekszik, hogy a 
hősi halált haltak emlékét méltóképpen megörökítse; gyűléseket, előadásokat, 
felolvasásokat tart, kirándulásokat rendez, s a gimnáziumban rendezetteket támo-
gatja; alapítványokat, ösztöndíjakat és diákjóléti intézményeket létesít. Közgyűlésein 
kegyelettel eleveníti fel az intézet egy-egy jelesebb volt tanítványának emlékét."31 

Fontos szerepet töltött be a diákok életében a cserkészet is. Magyarországon a 
cserkészmozgalom angliai mintára terjedt el az 1910-es években. Az új ifjúsági 
szervezetek alapelve az volt, hogy az elméleti műveltség mellett nagyobb szerepet 
kapjon a fiatalok testi és erkölcsi nevelése, az élet kihívásaira való felkészítés. A 
Magyar Cserkészszövetség 1912-ben alakult meg. A hazafias és vallásos elkötelezett-
ségű mozgalom virágkora a két világháború közötti években volt, amikor olyan 
jelentős személyiségek álltak mellé, mint Teleki Pál és gróf Klebelsberg Kunó. A 
magyar cserkészpedagógia kidolgozója és a cserkészinduló írója Sík Sándor volt. A 
kecskeméti piaristák 1920-ban alakították meg a 118. sz. TURÁN Cserkészcsapatot. 
A nyári táborok, utazások, találkozók a cserkészek felejthetetlen élményei közé 
tartoztak. Ezek közül is kiemelkedett az 1933-ban Gödöllőn megrendezett jamboree, 
a cserkészek világtalálkozója.32 A háború előtt Jochs József, majd Molnár Sándor pia-
rista tanárok voltak a csapatparancsnokok. 1948-ban (Mészáros Imre piarista tanár 
parancsnoksága alatt) ismét betiltották a cserkészetet. A cserkésznevelés titokban 
folytatódott. Kecskeméten elsőként a Piarista Gimnáziumban szervezték újjá a 
csapatot, 118. sz. Kalazancius Cserkészcsapat néven. 1990-től Magó Gábor, 1993-tól 
Farkas Gábor, 1995-től Szabó István piarista a cserkészparancsnok, munkájukat 
öregdiákok segítették és segítik.

A kecskeméti piaristák hagyományaihoz a kezdetektől hozzátartozott az iskolai 
színjátszás is. Mint Jelenits István fogalmazott, a szerzetes tanárok felismeréséhez 
hozzátartozott az a felismerés is, hogy „... tanítványaikat nemcsak kenyérhez kell 
juttatniuk, hanem emberméltósághoz is”. A Historia Domus szerint a piarista diákok 
már 1715-ben előadtak egy kis darabot a kecskeméti közönség számára. Sokáig 
emlékezetes maradt az 1735. Szentháromság vasárnapi templomszentelés, amikor a 
templom előtti téren szerepeltek. Közel ötven kecskeméti latin iskoladrámát tartha-
tunk számon, fénykoruk a 18. század közepén volt. Ezt követte a magyar nyelvű 

30 Gaal Mózes tankerületi főigazgató gondolatai szövetség fontosságáról EMLÉKFÜZET 1925. IX. p.
31 Értesítő 1934.pp. 37- 38.
32 Részletes beszámoló a gödöllői találkozóról: Értesítő 1933/34.pp. 47-50.
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színjátszás térhódítása. Simai Kristóf 1772-ben adatta elő tanítványaival Mesterséges 
ravaszság c. iskoladrámáját. A 19. században a kor divatos szerzőinek művei, 
hazafias és népies darabok kerültek színpadra. Német Károly kecskeméti működése 
idején (1899–1912) a szavalókör és az önképzőkör vezetője, a diákszínjátszás és az 
iskoladráma megújítója. 1908-ban Dugonics András: Tárházi c. művét, 1909-ben 
Simai Kristóf Váratlan vendég c. darabját vitte színre diákjaival a Városi Színházban. 
1909 karácsonyán a Betlehemi bakter c. játékot mutatták be. A 20. század során a 
piaristák városi ünnepségeken is szerepeltek. 1942-ben először fordult elő, hogy női 
szerepet (Gertrudis) lány kapott. 1943-ban Sík Sándor: A podolini diákok c. színmű-
vével emlékeztek a piaristák jubileumára.

Az 1970-es években a Kecskeméti karácsonyok sorozatban előadták a Budajenői 
betlehemes és a Betlehemes játék egy törökkel c. darabokat. 1993-tól a szakkörök 
sorában az irodalmi színpad is helyet kapott.
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A BIOAKUSZTIKA MINT 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS 
GONDOLKODÁSMÓD FEJLESZTÉSÉNEK 
EGY LEHETSÉGES ESZKÖZE 
A KÖZOKTATÁSBAN

HOCK FERENC1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A bioakusztika tárgyköre kiterjed minden olyan hangjelenségre, illetve mechanikai 
rezgésre, amelyet az élőlények kommunikációs és/vagy tájékozódási célból keltenek, 
vagy erre irányuló funkció nélkül, egy élő szervezet valamely viselkedése során 
keletkezik és az adott csoportra jellemző. A definíció természetesen kiterjeszthető más 
vizsgált objektumokra (pl. kommunikációs és vezérlési feladatok elektronikus eszkö-
zöknél), ugyanakkor jelen formájában is jól szemlélteti a terület interdiszciplináris 
jellegét.

A különböző szaktudományokon átívelő gondolkodás képessége ma már nélkülöz-
hetetlen nemcsak a kutató- és mérnöki munkákban, hanem mindennapjaink terén is. 
A szakképzés erősen specializált volta miatt az ehhez szükséges kompetenciafejlesztés, 
továbbá a megfelelően széles általános műveltség kialakítása a közoktatás feladata. 
Munkámban a bioakusztika témakörén keresztül ennek lehetőségeit mutatom be.

Kulcsszavak: bioakusztika, interdiszciplináris gondolkodás, közoktatás, kompe-
tenciafejlesztés

FERENC HOCK: BIOACOUSTICS AS A POSSIBLE TOOL FOR 
IMPROVING INTERDISCIPLINARY THINKING IN PUBLIC 
EDUCATION

The field of bioacoustics covers all sonic phenomena and mechanical vibrations 
emitted by living creatures as a means of communication or orientation, or arises 
from the behaviour of a living organism without the use of an assigned function, and 

1 Hock Ferenc doktorandusz, ELTE TTK BI Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék,  
hockf@bioakusztika.hu
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is characteristic of a specific group. Although the definition could be further broadened 
to include other objects of investigation (i.e. electronic devices for communication and 
control) the above formulation manages to illustrate the interdisciplinary characteris-
tics of this area.

The ability to think comprehensively („out of the box”) and being able to reach 
across disciplines became essential not only in research and engineering but even in 
everyday life. Due to the specialised nature of vocational education the development 
of both this skill and a proper general knowledge is the task of general public 
education. This study explores the possibilities of utilizing bioacoustics to promote 
this goal.

I. BEVEZETÉS

Napjainkban egyre inkább jelentkezik az igény az egyes tudományterületek közötti 
kapcsolatteremtésre, különösen olyan marginális kérdések esetén, ahol az egyik 
tudományág hipotéziseire csak a másik eszközeivel lehet választ találni. Az egyre 
nagyobb tudásanyag, a felhalmozott ismeretek növekvő komplexitása sok kérdés 
megválaszolását nagyban megnehezítheti, vagy egyenesen ellehetetlenítheti vala-
mely szaktárgy szűk keretei között rendelkezésre álló lehetőségek használata esetén. 
Ilyen esetekben lehetőség nyílhat arra, hogy más területeken jártas szakemberekkel 
együttműködésben, bővebb eszköztárral keressünk megoldást egy-egy problémára 
(Rittelmeyer, 1998). Előfordulhat azonban, hogy valamilyen okból (pl. szűkös 
anyagi- és időkeretek, vagy egyszerűen a megfelelő szakember hiánya) a közös 
munkára nem, vagy csak korlátozottan van lehetőség. Ekkor a gyors önképzés lehet 
a megoldás, amely viszont megfelelő tapasztalatok nélkül nehézkes lehet. A helyzetet 
felismerve sok felsőoktatási intézmény indít olyan képzéseket, amelyek eredménye-
ként a különböző tudományterületeket általánosságban átlátni, illetve a legkülönbö-
zőbb munkákban együttműködő felek között zajló kommunikációt koordinálni 
képes szakemberek állnak már ma is rendelkezésre.

Az interdiszciplináris gondolkodásmód azonban mindennapjainkban is nagy 
fontosságú. Az üzletekben kapható különféle termékekkel kapcsolatos információk 
értelmezése, a hulladékkezelés problémái, a járművek környezetvédelmi osztályba 
sorolása és még sok hasonló témakör teszi szükségessé nem pusztán a különböző 
természet- és mérnöki tudományok kapcsolatának megteremtését, hanem az ezektől 
akár teljesen függetlennek tűnő logisztikai, gazdasági, társadalmi irányú kérdéseket 
átfogó ismeretek ötvözését is. Mivel ez a képesség a társadalomtudományok, a 
természettudományok, valamint a gazdaságtudomány területén szerzett általános 
ismereteken alapszik, amelyek összességére az erősen szakosodott felsőoktatás már 
nem vagy csak kis mértékben tud koncentrálni, a szükséges alapműveltség megte-
remtésére irányuló erőfeszítések kétségtelenül a közoktatás feladatát képezik 
(McDonald és mtsai, 1994; Inbar (szerk.), 1990).
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Munkámban a bioakusztika mint egy kiragadott interdiszciplináris megközelí-
tésű terület példáján szeretném bemutatni elsősorban az egyes természettudomá-
nyok, emellett részben ezek és a bölcsészet-, illetve társadalomtudományok közötti 
kapcsolat megteremtésének lehetőségeit a közoktatásban.

II. A BIOAKUSZTIKA TÁRGYA ÉS MÓDSZERE

A különböző tudományterületeket összekötő, ugyanakkor azokon túlnyúló inter-
diszciplináris munkák közös problémája ezek témakörének, eszköztárának, szak-
nyelvének meghatározása. Ezek a nehézségek tudománytörténeti okokra vezethetők 
vissza, hiszen az egyes területek fejlődése hosszú ideig meglehetősen különálló volt, s 
részben ma is az. Az interdiszciplináris munkák tekintetében tehát először ezen 
alapelvek körében kell megteremteni a konszenzust, így minimalizálva a hibalehető-
ségeket, kizárva a buktatókat (Parthey és mtsai, 1983). A téma részleteinek megvita-
tása előtt éppen ezért tartom szükségesnek a bioakusztika tárgykörének körülhatá-
rolását.

A bioakusztika tárgyköre sensu lato értelemben kiterjed minden olyan hangjelen-
ségre, illetve mechanikai rezgésre, amelyet az élőlények kommunikációs és/vagy 
tájékozódási célból keltenek, vagy ilyen jellegű funkció nélkül, az állat valamely 
viselkedése során keletkezik és a taxonra jellemző. Mindezek mellett az egyes 
egyedek fizikai jellemzői, valamint a tanult elemek az állatok akusztikus kommuni-
kációját úgy befolyásolja, hogy az bizonyos korlátok között faj alatti egységek 
(populációk, egyedek) megkülönböztetésére, felismerésére is alkalmas lehet. Termé-
szetesen mindez az emberi hangra, beszédre – általában véve a kommunikációra – is 
érvényes (Hock és mtsai, 2010; Lewis, 1983), amelyek tekintetében e tudományterüle-
tet az információtechnológia is széles körben alkalmazza.

A rezgéstani jelenségeken túl, a bioakusztika tárgyköre kiterjeszthető mindazokra 
az anatómiai jellemzőkre és élettani-biokémiai folyamatokra, amelyek az előzőekkel 
kapcsolatban állnak, valamint foglalkozik a jelenségekhez kapcsolódó viselkedéssel, 
illetve azok információtartalmával is.

Mindezek ismeretében belátható, hogy a bioakusztika a természet- és mérnöki 
tudományok viszonylag széles körét átfedi. Elsősorban természetesen a biológia és a 
fizika, valamint a közöttük kapcsolatot teremtő informatika azok a területek, 
amelyek szóba kerülhetnek. A jelenségek hátterét mélyebben vizsgálva azonban 
összefüggést találhatunk egy másik, bizonyos értelemben határterületnek számító 
tudománnyal, a biokémiával is. Az előbbiekben bemutatott terület mellett minden 
bizonnyal felsorakoztatható még néhány, azonban úgy gondolom, hogy a kapcsoló-
dások fontosságának, valamint a modern természettudományokra jellemző multi-
diszciplináris gondolkodás indokoltságának megértéséhez ez a teljesség igénye 
nélkül tett felsorolás elegendő.
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Az előzőeken továbblépve, a bioakusztika az alapkutatás, valamint az alkalmazott 
tudomány terén is jelen van. Míg a biológia elsősorban a fajok elkülönítésére, 
viselkedésük leírására használja ezt az eszköztárat, addig az informatika intelligens 
hangvezérelt rendszereket állít elő, az orvoslás számára az akusztikai alapú diag-
nosztikai eszközök, beszédszintetizátorok, hallásjavító eszközök játszanak a témá-
ban fontos szerepet, míg a mérnöki tudományok elsősorban ezek kiszolgálásáért, 
fejlesztéséért tesznek erőfeszítéseket. Ugyanakkor – különösen az emberi kommuni-
káció tekintetében – a bioakusztika megjelenik a társadalom- és bölcsészettudomá-
nyok, valamint a művészetek terén is, gondoljunk akár a nyelvészeti feladatokra, 
vagy a zeneművészet egyes aspektusaira. Természetesen ezek a kapcsolódási pontok 
nem minden esetben fedik le a bioakusztika fentiekben részletezett rövid definíció-
ját, ugyanakkor tágabb értelemben tagadhatatlanul ennek tárgykörébe sorolhatók.

A bioakusztika tehát lényegében biogén keletkezésű hangjelenségek komplex 
vizsgálatával foglalkozik, így szerepet játszik a mindennapi életben, például a 
telekommunikáció, az orvosi alkalmazások, a beszélt nyelv, valamint a környezeti 
zaj szintjén egyaránt. Számos természet- és mérnöki tudományon, valamint társada-
lomtudományokon átnyúló jellege miatt megfelelő eszköz lehet az interdiszciplináris 
látásmód fejlesztésére a közoktatásban.

A tudományág méréstechnikai eszközeivel szintén nem kizárólag a laboratóri-
umi-, illetve stúdiómunka esetén találkozhat a ma embere. A jelátalakító- és 
jelfeldolgozó rendszerek a mobiltelefonoktól a számítógépeken és audiovizuális 
berendezéseken keresztül az orvostechnikai eszközökig, illetve egyre többféle 
intelligens vezérlési feladatban is szerepet kapnak. A területen végzett alapkutatási 
feladatokkal és az azokon építkező fejlesztésekkel kapcsolatos munkafolyamatok a 
sokszínű felhasználásból fakadóan nagyon szerteágazóak. Ide tartoznak, a teljesség 
igénye nélkül, a hangfelvételi, zajszűrési-zajelnyomási, hangvágási, programozási 
munkák, elektronikai fejlesztések, az adatbázis-építés és a modellfejlesztés is. A 
bioakusztika számos érdeklődési területet felölelő jellege, valamint megjelenése a 
hétköznapi életben teszi ezt a tudományágat a közoktatás alkalmas eszközévé a kom-
petenciafejlesztés és a motiváció terén.

III. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS BIOAKUSZTIKA

Az interdiszciplináris látásmód elsajátítása, az ehhez szükséges önképzés, az önálló 
információkeresés, továbbá az olvasás-szövegértés készségeinek kialakítása és 
fejlesztése ma már elengedhetetlen a mindennapi életben. A technikai fejlődés, 
valamint a tudásbázis növekedésének rohamos üteme mindezek tekintetében 
ráadásul élethosszig való tanulást feltételez. A több tudományterületen átívelő 
problémák kezelése, megértése széleskörű általános műveltséget feltételez, amelynek 
megalapozásához a szükséges ismeretek átadásával párhuzamosan az interdiszcipli-
náris gondolkodásmód kialakítása és fejlesztése elsősorban a közoktatás feladata. Ez 
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a megállapítás azonban nem jelenti azt, hogy nincs szükség olyan szakemberek 
képzésére, akik a több ágazatot is érintő feladatok során a részterületekre specializált 
kutatók, mérnökök munkáját koordinálni, a közöttük zajló kommunikációt elősegí-
teni képesek, amihez viszont elengedhetetlen az alap- és középfokú oktatásban részt 
vevő tanulók ilyen irányú fejlesztése.

Az egyes szaktárgyak külön tanórák keretében történő oktatása az általános- és 
középiskolában napjainkban is indokolt, hiszen a hozzájuk kapcsolódó tudásanyag, 
történeti adatok, valamint módszerek áttekintése megfelelő részletességgel leginkább 
így tárgyalható meg. Ezt indokolja továbbá az is, hogy a megfelelő részismeretek 
megszerzése nélkül a tanulók a tudományok között fennálló komplex kapcsolatrend-
szert nem tudják megfelelően átlátni. A tantárgyak közötti kapcsolat megteremté-
sére ugyanakkor nagy gondot kell fordítani már az általános iskola alsóbb évfolya-
maitól kezdődően – hiszen a mindennapokban az ismeretek felhasználására 
általában nem egy kiragadott tudásterületen, hanem azok összefüggésében van 
szükség. Egyszerű példával szemléltetve: meg kell tudni állapítani egy termékről, 
hogy annak kémiai összetétele vagy fizikai kialakítása számunkra a rajta feltüntetett 
adatok alapján megfelelő-e, illetve az egészségünkre ártalmas-e, továbbá anyagi 
kereteink ismeretében, ár-érték arányban a lehető legjobb minőséget nyújtja-e. 
Ezekkel a problémákkal már a napi bevásárlás esetén találkozik a ma embere, de a 
kérdés megoldása igényli a matematika, a kémia, a biológia, sőt a közgazdaságtan 
területén megszerzett ismeretek együttes használatát is.

A szaktárgyak interdiszciplináris területek révén történő integrációja segítségével 
nem kizárólag az elméleti ismeretek gyarapíthatóak eredményesen, hanem lehetőség 
nyílhat gyakorlati tapasztalatok megszerzésére is. Erre tanórán kívüli foglalkozások, 
nyári táborok vagy akár témahetek szervezése teremthet különösen jó alkalmat. 
Megfelelő oktatásszervezés mellett ez az integratív szemlélet időnyereséget is 
jelenthet, hiszen a tudományközi ismeretek egy időben zajló bemutatása esetén nem 
feltétlenül szükséges minden egyes szakóra keretében az azokhoz tartozó, nélkülöz-
hetetlen tudáselemeket külön-külön ismertetni. Ez további lehetőségeket kínál a 
felmerülő téma más aspektusokból történő vizsgálatára, ezen keresztül pedig az 
általános műveltség szélesítésére. Az ehhez szükséges tervezési-szervezési feladatok 
viszont szintén a pedagógusra hárulnak, bár a középiskolás korosztály a kivitele-
zésbe már bevonható (pl. egy kirándulás vagy egy projektnap előkészítése-lefolyta-
tása tekintetében). Ez utóbbira nem elsősorban a szaktanárok tehermentesítése 
érdekében van szükség, hanem sokkal inkább azért, mert kiváló teret biztosít 
számos képesség (koordináció, kommunikáció stb.) fejlesztésére is.

Az interdiszciplináris gondolkodás kialakítása és fejlesztése a szakórák keretében, 
ezekkel párhuzamosan, külön tantárgyként, illetve tanórán kívüli foglalkozások 
alkalmával egyaránt lehetséges és szükséges. A kapcsolódási pontok felismerése és 
kihasználása e kompetencia fejlesztésére, illetve az ehhez szükséges önálló tanulásra-
kutatásra való ösztönzés a pedagógus feladata, ami feltételezi a szaktanárok között 
zajló folyamatos, akár napi szintű kommunikációt (Walgenbach, 2000). A követke-
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zőekben a bioakusztika kiragadott példáján, az abban rejlő lehetőségeket röviden 
ismertetve, szeretném vázolni e probléma megoldásának lehetőségeit.

Az akusztika és az akusztikus kommunikáció témakörét, valamint az ezekhez 
köthető háttérfolyamatokat több szakóra is tárgyalja. Az összefüggés e tudományte-
rület, illetve a különböző tantárgyak között azonban, a terület komplexitásából 
adódóan, nem mindig nyilvánvaló. Természetesen könnyen felismerhető a kapcsolat 
a fizika rezgéstan-akusztika, illetve a biológia fül és hallás, valamint hangképzés 
témakörei között. Az ezek közötti kontaktus, ha nem is hangsúlyozottan interdisz-
ciplináris jelleggel, de megtalálható a tankönyvekben. Gondoljunk itt a fizika 
esetében a hangérzet és hangszín fogalmaira, a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos 
alapvetésekre, míg a biológia tantárgy tekintetében a halló- és hangképző szervek 
működésével kapcsolatos fizikai-biokémiai folyamatokra (rezgés terjedése, csontve-
zetés, ingerület stb.). Az említett két szaktárgy más, ide tartozó témái, mint a 
hangképzés-hangérzékelés háttérfolyamatai, így az elektromos jelátalakítás és 
jelátvitel, továbbá sok más jelenség összefüggése a bioakusztikával már nem ilyen 
nyilvánvaló. Tovább keresve a kapcsolódási pontokat, a zene területén a hangszerek 
működése vagy éppen a hangképzés, a nyelvoktatás vonatkozásában a beszédhang 
keletkezése tartozhat ide. Ahogy már korábban is utaltam erre, ezek között a 
területek között az informatika eszközei tekinthetők kapcsolatteremtőnek, így 
természetesen e szaktárgy keretén belül is van lehetőségünk a téma ismertetésére. 
Könnyen belátható tehát, hogy a bioakusztika – ahogy természetesen a többi, 
hasonlóan komplex tudományág is – kiválóan alkalmas eszköz lehet a pedagógusok 
kezében a figyelemfelkeltésre, a motivációra, illetve az interdiszciplináris gondolko-
dás fejlesztésére.

Az akusztika témakörét az egyes tantárgyak ma leginkább saját szemszögükből és 
általában érintőlegesen tárgyalják. Mivel az ide kapcsolódó jelenségeknek komoly 
élettani hatásai is lehetnek (pl. zajhatásokkal kapcsolatos egészségkárosodások), 
továbbá a zene nehezen tanulható-értékelhető, a hangképzés és hangérzékelés 
folyamatai, vagy a hangfeldolgozó alkalmazások logikája sem érthető meg az 
alapfogalmak ismerete nélkül, érdemes ezek szélesebb körű bemutatására időt 
szánni. Feltételezhető, hogy az esetek jelentős részében ennek nem anyagi vagy 
időbeli korlátai vannak, hanem a pedagógusok megfelelő önképzésének és erre 
irányuló motivációjának hiánya áll a háttérben. Ennek nyilvánvaló történelmi okai 
vannak, hiszen az ilyen típusú gondolkodásra és kompetenciafejlesztésre jelentkező 
igény a tudományos munkákban, valamint ezek mellett a mindennapi életben 
viszonylag új jelenség. A közoktatás ezt a trendet ma még kevéssé követi, bár a 
lehetőség a szaktanárok megfelelő kommunikációjával, illetve az órákon való 
együttműködésével tulajdonképpen egyszerűen, ilyen irányú szakmai továbbképzés 
nélkül is adott. Megoldás lehet tehát multidiszciplináris kutatócsoportok példájára 
egy olyan oktatási modell létrehozása, ahol az egyes szakórák más tudományágat is 
érintő területeit a pedagógusok közösen mutatják be. A másik, erre koncentráló 
lehetőség, ha az egyes szaktárgyakban az ilyen összetett témák oktatására, párhuza-
mosan, nagyjából egy időben kerül sor.
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A bioakusztika témaköre optimális lehet az önálló tanulásra való motiválás 
szempontjából. Mivel ezt a területet nagyon sokféleképpen lehet szemlélni, így az a 
szakirodalom-feldolgozás elsajátítására (pl. könyvtári óra keretében), de akár 
terepgyakorlatok és műhelyfoglalkozások szervezésére is alkalmas. Ismeretterjesz-
tés, figyelemfelkeltés szintjén az alapvető akusztikai-rezgéstani fogalmak hiányában 
is bemutatható az élővilág, az emberi kommunikáció vagy a művészet világának ide 
vágó része. Mint az interdiszciplináris tudományterületek általában, a bioakusztika 
témaköre is jó lehetőséget kínál a csoportmunkákra, így a kooperációs képesség 
fejlesztésének is teret adhat, amely a munkaerőpiacon ugyancsak nélkülözhetetlen 
kompetencia.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS

Az interdiszciplináris tudományterületek fontos részét képezik a tudományos 
munkák mellett a mindennapi életnek is, sőt bizonyos értelemben a legkülönbözőbb 
művészeti ágaknak is. Éppen ezért nagyon fontos az ehhez szükséges gondolkodás-
mód kialakítása, amely a kevésbé specializált közoktatás feladata. Ennek ellenére a 
gyakorlatban jelenleg elhanyagolható mértékben koncentrálnak a hasonló jellegű 
területekre, a tantárgyközi kapcsolatteremtés ezzel kapcsolatban aránylag ritka és 
kiforratlan. A jelenség történeti okai egyértelműek, ugyanakkor napjainkban 
elengedhetetlen, hogy a tudomány e téren jelentkező fejlődése, átalakulása a közok-
tatásban is lényeges változásokat indítson el. A feladat komoly terhet róhat a szakta-
nárokra, mivel e tekintetben a folyamatos kommunikáció és kooperatív munka 
elkerülhetetlenné válik, miközben a rendelkezésre álló segédanyagok száma egyelőre 
csekély. A felsőoktatásban már sok helyen indítanak olyan képzéseket, amelyek 
eredményeként a jelentős tudományközi ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező 
szakemberek már jelen vannak a munkaerőpiacon. A szükséges kompetenciák korai 
fejlesztésével ugyanakkor fontos eszközt adhat a pedagógus a diákok kezébe, amely 
nemcsak a mindennapi életben felmerülő tudományos problémák kezelésében, 
hanem az önálló tanulás, a kooperációs- és kommunikációs képességek révén 
segíthet a pályaválasztásban és az elhelyezkedésben is.

Mindezek alapján elsősorban nem a közoktatás szerkezetátalakítására, hanem a 
pedagógusok ilyen irányú, az önképzésre is kiterjedő motiválására, valamint széles 
körű ismeretterjesztő munkára van szükség. Az ebbe az irányba mutató változások 
már elindultak, a szükséges fejlesztések inkább a folyamatok erősítését, kiteljesítését 
segíthetik elő. Bár úgy tűnik, hogy az egyes területeken jártas szakemberek egyre 
szűkebb körben és egyre inkább specializálódnak, ennek ellenére – vagy más 
szemszögből tekintve, éppen ezért – szükségessé válik egy, a „hagyományosnál” 
jóval szélesebb kognitív és fizikai eszköztár alkalmazása. A két jelenség – azaz az 
egyre erősebb szakosodás és az interdiszciplináris gondolkodásmód – egymást 
kiegészíti, a tudomány fejlődését pedig nagymértékben felgyorsíthatja. Éppen ezért, 



124 NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY

az ilyen irányú kompetenciafejlesztés napjainkban a mindennapi életben és a munka 
világában elengedhetetlen.

IRODALOM

Hock F., Huszty Cs., Szövényi G. és Vörös J. (2010): Magyarországi sárgahasú 
unka-populációk összehasonlító bioakusztikai vizsgálata. Állattani Közlemé-
nyek 95(2): pp. 191-206. 

Inbar, D. E. (szerk.) (1990): Second chance in education: an interdisciplinary and 
internation perspective. The Falmer Press, New York, pp. 312.

Lewis, B. (1983): Bioacoustics: A comparative approach. Academic Press, London, pp. 
493.

McDonald, J. és Czerniak, C. (1994): Developing interdisciplinary units: Strategies 
and examples. School Science and Mathematics 94(1): 5-10. p.

Parthey, H. és Schreiber, K. (1983): Interdisziplinarität in der Forschung: Analysen 
und Fallstudien. Akademie-Verlag, Berlin, pp. 319.

Rittelmeyer, C. (1998): Interdisziplinäre pädagogische Begegnunger von Bio- und 
Geisteswissenschaften. Bildung und Erziehung 51(1): 93-100. p. 

Walgenbach, W. (2000): Interdisziplinäre System-Bildung: Eine Aktualisierung 
bildungstheoreticher Ansätze mit Musterbeispielen, empirischen Studien und 
Implementationsstrategien. Frankfurt am Main, pp. 425.



HÍREK, KITEKINTÉS 125

BESZÁMOLÓ A VALÓSÁGOS 
KÖNYVTÁR – KÖNYVTÁRI VALÓSÁG II. 
KONFERENCIÁRÓL

SENKEI-KIS ZOLTÁN1

Nagy érdeklődés övezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete, valamint Könyvtártudományi 
Doktori Programja szervezésében, a Magyar Tudomány Ünnepe2 rendezvénysorozat 
keretében 2015. november 23–24-én, két helyszínen megrendezésre került Valóságos 
könyvtár – könyvtári valóság II. konferenciát.

A második alkalommal megrendezett tudományos ülés célja az volt, hogy 
lehetőséget adjon a könyvtár- és információtudomány aktuális, a szakmai közösség 
hazai és határon túli képviselőit egyaránt foglalkoztató kérdéseinek megvitatására, 
jelen esetben a könyvtárak valós és virtuális szerepének, lehetőségének elemzésére, a 
könyvtárak információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésé-
nek több aspektusú problémafeltárására, jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára.

A rendezvényt Szalay Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos 
rektorhelyettese, Borsodi Csaba, az ELTE BTK általános ügyek dékánhelyettese és 
Kiszl Péter az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója, 
a Könyvtártudományi Doktori Program vezetője köszöntötte, majd Vígh Annamá-
ria, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának főosz-
tályvezetője nyitotta meg.

Az első napon plenáris előadások hangzottak el. A Tudósok a valós és virtuális 
könyvtárakról című részben az ELTE Bölcsészettudományi karának két neves 
professzora vallott a könyvtárhoz fűződő viszonyáról.

Frank Tibor egyetemi tanár, akadémikus, az ELTE BTK Tudományos Bizottságá-
nak elnöke érdekes beszámolót tartott arról, hogy miként jutottunk el a könyvtárak-
tól az internetig.

Déri Balázs tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE BTK Professzori Tanácsának 
elnöke előadásában egy személyes hangvételű, lebilincselő elemzést hallgathattunk 
meg, melyben arra kereste a választ, hogy „Mentem-e a könyvtárak által elébb?” 

1 Senkei-Kiss Zoltán PhD egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Könyvtár- és 
Információtudományi Intézet, Budapest

2 http://mta.hu/tudomanyunnep
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Az ebédszünetet követően Hazai és határon túli könyvtári alternatívák felvázolá-
sára került sor hazai és külföldi könyvtáros szakemberek által.

Ezt a részt Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója nyitotta 
egy, a változó könyvtár problémáiról, lehetőségeiről, cselekvési lehetőségeiről szóló 
előadással.

Székelyné Török Tünde, az ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztály 
osztályvezetője arról beszélt, hogy napjainkban milyen változások, irányok vannak a 
magyarországi felsőoktatási könyvtárakban.

Silvia Stasselová, a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a Szlovák Könyvtá-
rosok és Könyvtárak Egyesületének elnöke The Modern Architecture of University 
Library Buildings. An Effective Marketing Tool címmel tartotta meg előadását.

Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke a délvidéki magyar 
tudástár létrehozásáról tájékoztatta az érdeklődőket.

Az első nap záró fejezetében a Hazai és határon túli képzési alternatívák ismerte-
tésére került sor a képzésben résztvevő hazai és külföldi könyvtáros szakemberek 
által.

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének 
igazgatója, a Könyvtártudományi Doktori Program vezetője arról beszélt, hogy hol 
helyezkedik el a könyvtár- és információtudomány az új felsőoktatási szakstruktú-
rában.

Gurka-Balla Ilona, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatója az 
erdélyi magyar nyelvű könyvtárosképzés utóbbi két évtizedéről számolt be.

Barátné Hajdu Ágnes, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet 
Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezetője a könyvtáros életpályáról, a 
tudatos karrierépítésről tartott előadást.

A tudományos rendezvény első napja állófogadással zárult, ahol lehetőség nyílt 
kötetlen beszélgetésre is.

Másnap három szekcióban folytatódott az előadások sora.

Az Oktatóink kutatásaiból szekcióban az ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-
dományi Intézetének oktatói adtak ízelítőt aktuális kutatásaikból.

Bibor Máté a Száz első vers kiadásai közötti eltérésekre hívta fel a hallgatóság 
figyelmét.

Bella Katalin Révai József miniszterségének irodalompolitikájáról és könyvkiadá-
sáról beszélt.

Németh Katalin az egyházi gyűjtemények katalógusaiban jelenlévő tárgyszavak 
fogalmi és megjelenési problémáiról tartott érdekes előadást.

Boda Gáborné Köntös Nelli a dokumentumleírásban alkalmazott minőségirányí-
tásról, minőségszemléletről tájékoztatta az érdeklődőket.
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Fodor János az egyre inkább virtualizálódó tartalmak és a felhasználói igények 
között teremtett összhangot előadásában.

Tószegi Zsuzsanna a felhőtechnológia szolgáltatási szintjeiről, adatvédelmi és 
szerzői jogi kérdéseiről számolt be.

Kerekes Pál a könyvtári e-book-szolgáltatás problematikájáról beszélt.
Senkei-Kis Zoltán a hallgatók könyvtáros hivatásról alkotott percepcióját ele-

mezte előadásában.

A Doktoranduszaink kutatásaiból szekcióban az ELTE BTK Könyvtártudományi 
Doktori Programjának hallgatói számoltak be doktori kutatásaik eredményeiről.

Bilicsi Erika, az MTA Könyvtár és Információs Központ Szakinformatikai 
Osztályának könyvtárosa a tudományos kommunikáció történetén kalauzolta végig 
a közönséget.

Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese a 
TEL és az Europeana – tudományos kutatásban betöltött – szerepéről számolt be.

Rózsa Dávid, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának főigazgató-helyettese 
a magyar szakkönyvtári rendszert tekintette át.

Amberg Eszter, a Csorba Győző Könyvtár igazgatóhelyettese az elektronikus 
kölcsönzés jogi természetéről tájékoztatta az érdeklődőket.

Takács Dániel, a Budapesti Ügyvédi Kamara szolgáltatási igazgatója a digitális 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználó-azonosításról beszélt.

Sörény Edina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtit-
kárság vezető tanácsosa a könyvtári stratégiai programok osztályozásának lehetősé-
geiről tartott előadást.

Nemes László, a Magyar Információtudományi Alapítvány elnöke az egyetemek, 
a magánszektor és a könyvtárak kapcsolódási pontjaira hívta fel a hallgatóság 
figyelmét.

Juhász Éva, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár Levéltár és Művészeti 
Gyűjtemény könyvtárosa a könyvtáros coach szerepéről, a coaching könyvtári 
alkalmazásáról számolt be.

Vass Anna Johanna, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
osztályvezetője a Resource Description and Access szerepéről beszélt, mely eszköze 
lehet a könyvtárak jövőbeli információközvetítő feladatainak ellátásához. 

Dávid Adrienne, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének 
informatikus könyvtárosa a képi dokumentumok osztályozáselméleti kérdéseiről 
tartott előadást.

Tudományos rétegzettség és interaktivitás – gyűjteményi digitalizálás szekcióban 
könyvtárak és egyéb kulturális intézmények digitalizációs gyakorlatát, tapasztalatait 
mutatták be az előadók.

Varga Klára, az ELTE Egyetemi Könyvtár Informatikai és Fejlesztési Osztályának 
osztályvezetője az intézményben folyó digitalizálást tekintette át.



128 HÍREK, KITEKINTÉS

Mátyás Melinda, az ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályának 
könyvtárosa a könyvtárban megtalálható – jezsuita tudósok által készített – digitali-
zált kéziratgyűjteményeiről tartott előadást.

Palkó Gábor, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos titkára a szemantikus web 
szövegrétegeiről és adathálózatairól tájékoztatta az érdeklődőket.

Ruttkay Zsófia, Berczi Klára, Bényei Judit, Czémán Zsófia, Karasz Dániel (a 
MOME TechLab munkatársai) bemutatták a kulturális örökségek közvetítési 
lehetőségeit digitális, interaktív technológiák segítségével. Az előadás után lehetőség 
nyílt a MOME TechLab interaktív fejlesztéseinek kipróbálására.

Biszak Sándor, az Arcanum Adatbázis Kiadó ügyvezető igazgatója a kiadónál folyó 
digitalizáslásról és publikálásról, az HUNGARICANA és ADT+-ról számolt be.

Brada Hedvig, a Qulto – Monguz Kft. ügyfélmenedzsre a közgyűjteményi 
attrakciófejlesztésről beszélt.

Győrffy Szabolcs, az Országos Széchényi Könyvtár Digitalizáló Osztályának 
osztályvezetője a nagy gyűjtemények digitalizálásának lehetséges stratégiáiról – elvi 
és gyakorlati megközelítéséről tartott érdekes beszámolót.

Végül Cséka György, az ELTE Egyetemi Könyvtár Közönségszolgálati Osztályá-
nak könyvtárosa bemutatta a könyvtár digitalizáló műhelyét.

A rendezvényt Sebestyén György, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudomá-
nyi Intézetének professor emeritusa zárta, aki nagy ívű előadásában összefoglalta a 
két nap eseményeit.3

A mintegy 170 szakember és vendég érdeklődve hallgatta végig a tudományos 
konferencia sok-sok területet érintő előadásait, és gazdagodott számos, a könyvtáros 
szakmát, illetve a könyvtártudományt érintő információval.

Egy sikeres konferenciának lehettünk részesei, mely valódi szakmai fejlődést és 
feltöltődést nyújtott előadóknak és hallgatóknak egyaránt.

Köszönet a konferencia szervezőinek és előadóinak, hogy két napra a figyelem 
középpontjába emelték a könyvtár- és információtudományt a Magyar Tudomány 
Ünnepén.

3 A konferencia programja, előadásai, fényképei elérhetőek a http://lis.elte.hu/vkkv/ oldalon keresztül.
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