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Kónyi műve Rövid tudósitás című bevezetőjében így ír:
„...senkit sem kötelezek Históriámnak hitelére, mivel azt, mint Románt, ugy írtam, noha 
töbnyire Istvánfibul, Reuaibul, a’ Német nyelven levö hadi Románbul, és illyetén Zrinyirül irt 
régi maradványból szedtem-öszve, mindazonáltal tsak idö töltésért munkálodtam. […] Jollehet 
a’ versek némelly helyen jobban - is lehetnének; de nékem nints idöm az arra való hoszszú 
gondolkodasra, melyet a’ vers tökélletesége meg - kiván, mert hivatalom szorgossabb munkákra 
kiszt, tsak hogy éppen hazámhoz való szeretetemet ebben-is akartam meg – mutatni.” 2. p.
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NÉHÁNY ADALÉK A DIGITÁLIS OLVASÁS 
TÉMAKÖRÉHEZ

KOLTAY TIBOR1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TIBOR KOLTAY: SOME THOUGHTS ABOUT DIGITAL READING

This paper examines several selected issues, related to the changes, induced by the shift 
from print to digital media. Special attention is given to the differences between 
intensive reading for consuming narrative fiction and cursory reading for ad hoc 
information seeking. These differences are also seen in the light of various other reading 
goals. Comprehension comes into picture in regard to taking notes in handwriting or 
using laptop computers. Problems related to reading the Bible in digital form and the 
failure of hypertext novels are also discussed.

Az internet telítve van szöveges tartalmakkal, tehát csak írni-olvasni tudó társadalmi 
környezetben volt és lehet ma is sikeres. A digitális olvasással kapcsolatos aggodal-
maknak, amelyek mindenekelőtt arra épülnek, hogy a nyomtatott szöveget egészen 
másként olvasunk, mint a képernyőn megjelentet, ennek ellenére van alapja.

OLVASÁS A WEBEN

Empirikus kutatások azt a sokkoló eredményt hozták, hogy a virtuális térben szinte 
senki sem olvas, legalábbis a hagyományos értelemben nem, vagyis nem olvas „egy 
ültő helyében” hosszabb szövegeket. A weboldalakat látogató 1-3 oldalt néz meg, és a 
látogatók legalább fele soha nem tér vissza az adott oldalra, mert azt preferálja, hogy 
mindig új oldalakat nézzen meg. Egy-egy látogatás néhány percig tart, így a 15 perc 
már hosszú időnek számít.

Ha cikkek olvasásáról van szó, akkor mintegy 3 perc jut egy-egy cikkre, így csak a 
rövidebb írásoknak van jó esélye arra, hogy el is olvassák őket. A hosszabb cikkek 
esetében a legtöbben csak azok autoreferátumait olvassák el, vagy későbbi elolvasás 
céljából félreteszik őket. Ennek az a következménye, hogy tartalmuk – képletesen 
szólva – csak ozmózis útján, a letöltés aktusánál fogva „mágikusan és fájdalommente-

1 Koltay Tibor PhD, habil. főiskolai tanár, Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus, Jászberény
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sen” jut el az olvasó tudatába a klaviatúrán vagy az egéren át. Arra vonatkozóan is 
rendelkezésre állnak adatok, hogy például az oktatók, kutatók utóbb sem olvassák el 
ezeket a cikkeket, még kinyomtatva sem. Jellemző a sietségre, kapkodásra és a gyors 
kattintásra való hajlam.

Az információs viselkedést sokaknál az első Google-találat megfontolás nélküli 
felhasználása jellemzi, valamint az, hogy sokan nem akarnak a bizonytalansággal 
megbirkózni, továbbá nem képesek az információt megemészteni és kritikusan 
értékelni. Ez különösen a fiatalabb generációkat sújtja, és oda vezet, hogy az óriási 
mennyiségben rendelkezésre álló információnak csak a felszínét kapirgálják, így nem 
képesek az információs társadalom előnyeit élvezni.

Mindeközben ne felejtsük el: nincsen egyértelmű bizonyíték arra, hogy a sokféle 
néven nevezett digitális bennszülöttek egy homogén, az információs és kommuniká-
ciós technológiát (IKT) hatékonyan használó generációt alkotnának. Az ő esetükben 
is heterogén csoportokról beszélhetünk, amelyekben az IKT-használati és általános 
információs készségek nagy eltéréseket mutatnak.2

A DIGITÁLIS OLVASÁS ÉS A FIGYELEM

A web böngészése az agy számos területének fokozott ingerlésével jár, ami részben 
pozitívum, másrészt viszont azt is jelenti, hogy a képernyőről való olvasás mennyire 
sok (gyakran zavaró) inger forrása. Nemcsak arról van szó ugyanis, hogy a hálózatra 
kötött számítógépek használatakor sok minden elvonja a figyelmünket, hiszen zavaró 
tényezők nincsenek mindig jelen. A digitális olvasás általában rontani látszik azt a 
képességünket, hogy megjegyezzünk információkat, reflektáljunk az olvasott infor-
mációkra és magunkévá tegyük őket, ahogy az a nyomtatott szöveg olvasásakor 
történik.3

Ebből a szempontból felettébb tanulságos a számítógéppel történő jegyzetelés 
kérdésköre. Aki ugyanis számítógéppel jegyzetel, az többnyire szóról szóra írja le a 
hallottakat. A kézzel történő jegyzetelés viszont segít a tanulásban. Ilyenkor ugyanis 
el is kell döntenünk, hogy mi a fontos. Mivel általában nem vagyunk elég gyorsak 
ahhoz, hogy mindent leírjunk, a lényeg kiemeléséhez aktívan kell figyelnünk. Empiri-
kus vizsgálatok eredményei is bizonyítják, hogy maga a számítógéppel történő 
jegyzetelés negatívan befolyásolja azt a képességünket, hogy bizonyos információkra 
vissza tudjunk emlékezni. Egy kísérletsorozat résztvevői először egy 15 perces 
előadást hallgattak meg és közben jegyzeteltek. Fél óra múltával kérdésekre kellett 
válaszolniuk. Az eredmények azt mutatták, hogy a kézzel és a számítógéppel jegyze-
telő kísérleti alanyok egyaránt jól szerepeltek a ténybeli kérdések megválaszolásában. 
A fogalmi természetű kérdésekre adott válaszok viszont azt mutatták, hogy a számító-

2  Kiviluoto, J. (2015): Information literacy and diginatives. Expanding the role of academic libraries. 
IFLA Journal. 41. 4. 308-316. p.

3 Durant, D. M. – Horava, T. (2015): The future of reading and academic libraries. portal: Libraries 
and the Academy. 15. 1. 5-27. p. DOI: 10.1353/pla.2015.0013 https://www.ruor.uottawa.ca/
bitstream/10393/32056/1/The%20Future%20of%20Reading%20and%20Academic%20Libraries.pdf
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géppel jegyzetelők tudatában sokkal rosszabbul rögzültek a hallottak. A második, 
követő vizsgálat során a számítógéppel jegyzetelő résztvevők azt az egyértelmű 
instrukciót kapták, hogy saját szavaikkal jegyezzék fel a hallottakat, azaz ne írjanak le 
mindent, amit az előadó mond. Ez sem módosította azonban az eredményeket, 
ahogyan az sem volt rájuk hatással, amikor – a kísérlet újabb fázisában – a tesztet 
megelőzően, a résztvevők tíz percig tanulmányozhatták (számítógépes vagy kézzel írt) 
feljegyzéseiket.4

Viszonylag közismert tény, hogy a digitális szövegek olvasása gyakran felületes. 
Sőt, úgy tűnik, sokak számára azért fontosak az online felületek, hogy elkerülhessék a 
hagyományos értelemben vett olvasást. Részben erre vezethető vissza az a tény, hogy 
az egyetemi hallgatók és az oktatóik többnyire nem elmélyült olvasásra, hanem 
meghatározott információk megkeresésére használják az e-könyv formájában elérhető 
tankönyveket.5 Az információk megkeresését szolgáló és az elmélyült olvasás közötti 
különbség nem minőségi természetű, hanem az olvasás eltérő céljaiból következő 
funkcionális különbség.

AZ OLVASÁSI CÉLOK

Az információk megtalálását szolgáló olvasás például sok esetben a tudományos 
kutatási célból végzett olvasás, valamint a dokumentációs célú olvasás első fázisa.6 
Nem véletlen tehát, hogy már a nyomtatott szövegek világában az olvasás számos 
típusát különböztethetjük meg.7 

Gósy Mária olvasástipológiájában az olvasás célja szerint lehet: ismeretszerző 
olvasás, tanulási célú olvasás és élményszerző olvasás. Az eszközjellegű technikák 
között pedig a következőket találjuk:

 ■ kereső olvasás;
 ■ feladatazonosító olvasás;
 ■ áttekintő olvasás;
 ■ javító/ellenőrző olvasás;
 ■ korrektúraolvasás.8

4 Stromberg, J. (2015): Why you should take notes by hand – not on a laptop. Vox. March 31. 2015.  
http://www.vox.com/2014/6/4/5776804/note-taking-by-hand-versus-laptop

5  Durant és Horava i.m.
6  Polzovics Iván (1962): Bevezetés a szakirodalmi dokumentációba a műszaki és természettudományok 

terén. OMKDK. Budapest.
7 Az olvasási célokkal és a digitális olvasás számos kérdésével foglalkozott:
 Tószegi Zsuzsanna (2009): Az olvasás trónfosztása? Adalékok a könyvből, illetve a képernyőről való 

olvasás kérdéséhez. Könyv és Nevelés. 11. 4. http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=a
rticle&id=1023 

 Kerekes Pál – Kiszl Péter: „Műszálas” olvasás. Könyv és Nevelés. 16. 4. http://olvasas.opkm.hu/portal/
felso_menusor/konyv_es_neveles/34muszalas34_olvasas 

8 Gósy Mária (1999): Pszicholingvisztika. Corvina, Budapest. 253-254. p.
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Az utóbbiak közül hármat érdemes kiemelnünk. 
A fentebb említett tankönyvhasználati szituációk kapcsán felmerülhet a feladatazo-

nosító olvasás, hiszen ennek célja az írásban közölt feladat megértése a feladat 
teljesítése érdekében. Természetesen arra is gondolhatunk, hogy leginkább a kereső 
olvasás kötődik hozzá, mivel segítségével egy-egy hosszabb szövegben vagy több 
szövegben meghatározott tényeket, adatokat, részleteket próbálunk megtalálni. 
Az áttekintő olvasás során nem szó szerint olvassuk el a szöveget, hanem csak 
szavakat, szókapcsolatokat, egy-egy mondatot kiragadva olvasunk el, hogy a szöveg 
globális tartalmáról tájékozódhassunk. Az áttekintő olvasást úgy is ismerjük, mint a 
referátumok készítésében gyakran használt technikát, más néven az úgynevezett 
dokumentációs olvasás egyik fontos összetevőjét.

Mindhárom olvasási módra jellemző, hogy a legmesszebbmenően válogató jellegű 
és igényű. A kiválogatott, az átolvasásra érdemesnek minősülő szövegrészeket akár ki 
is jegyzetelhetjük, vagy aláhúzhatjuk. A fontosnak talált szövegrészeket aztán 
alaposabban kell elolvasnunk. Ha az azonosított szövegrészben található információ-
kat meg kell tanulnunk, akkor memorizáljuk azokat. Mindezek már elmélyült 
olvasást igényelnek, vagy igényelhetnek. 

Tévedés volna viszont azt gondolnunk, hogy gondatlanul járunk el, ha nem 
szóról-szóra olvasunk el valamit, mivel nem minden olvasási cél követeli meg a teljes 
szöveg elolvasását.9 A digitális környezetben viszont nem ritka, hogy megelégszünk az 
információ azonosításával, tehát a megtalált információt a fenti két formához képest 
alacsonyabb szinten dolgozzuk fel.10

Az olvasott információ memorizálását célzó olvasással, vagy a szépirodalmi 
szövegek folyamatos és empatikus olvasásával, szemben a képernyőről való olvasás 
gyakran nem is a hagyományos értelemben vett szövegfeldolgozásnak az eszköze. 
Sokszor ad hoc jelleggel próbálunk egy-egy, az interneten rögzített fájlt, eseményt 
megtalálni. Az ilyen olvasást a gyors alakfelismerés és döntéshozás jellemzi. Egyúttal 
ki van téve az internet – fentebb már említett – zavaró hatásának. Meglepő módon, 
zavaró tényezőnek bizonyult az is, hogy sok olvasó kevésbé megbízhatónak tekinti a 
digitális szövegeket.11

Ha viszont valamely tudomány művelése kapcsán olvasunk, nem téveszthetjük 
szem elől, hogy az olvasási és tanulás stratégiák tudományterületenként eltérőek. 
A humán tudományok és a társadalomtudományok egy részének módszertana, 
különösen az irodalomtudomány, a történettudomány és a filozófia kultúrája az 
elmélyült olvasásban gyökerezik, tehát ezekben a diszciplínákban az olvasás igencsak 
rokon a szépirodalmi szövegek olvasásával.12

Az elmélyült olvasás mindenesetre számos olyan kifinomult folyamat összessége, 
amely a megértést mozgatja, és amely magában foglalja a kritikai elemzést, reflexiót és 

9 Polzovics i.m.
10 Durant és Horava i.m.
11 Freund, L. – Kopak, R. – O’Brien, H. (2016): The effects of textual environment on reading 

comprehension: Implications for searching as learning. Journal of Information Science, 42. 1. 79-93. p. 
DOI: 10.1177/0165551515614472

12 Durant és Horava i.m.
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következtetések levonását.13 Az olvasásnak ez a formája egyrészt függ attól, hogy 
képesek vagyunk-e folyamatosan és mélyen koncentrálni valamire, meg tudjuk-e 
jegyezni az olvasott információt, továbbá tudjuk-e azt tudatunkba integrálni. 
Az elmélyült olvasás nemcsak eszköz, de egyúttal segíti is az előbbieket.14

KI OLVAS HIPERTEXT REGÉNYEKET?

Ide kívánkozik annak végiggondolása is, hogy miért nem olvasunk hipertext regénye-
ket. Ehhez kapcsolódik a nyomtatott és a digitális szöveg különbözőségének kérdése. 
Bár Golden Dániel dolgozata nyomán többször is megtettem, ezúttal is cáfolnom kell, 
hogy a hiperszöveg a lineáris olvasás megszűnését jelentené. Arról van szó, hogy a 
hiperszövegben is az egymást követő információk sorát fűzzük össze szöveggé. Más 
kérdés, hogy ezeknek az információknak a sorrendje tudatunkon kívül is rögzítve 
van-e, mint a nyomtatott dokumentumok esetében, vagy csak tudatunkban jön létre.15

A hipertext regényt az 1990-es évek elejétől fogva sokan a digitális esztétika 
csúcsának tekintették és az olvasás forradalmi jövőjének megtestesüléseként üdvözöl-
ték. Azóta azonban világossá vált, hogy szerepe marginális maradt, amit az irodalmi 
művek olvasására és élvezetére vonatkozó empirikus vizsgálatok is igazolnak. Érde-
mes tehát végiggondolnunk, hogy mi ennek az oka.

Korai teoretikusainak állításai szerint a hipertext – avval, hogy a nyomtatás 
hierarchikus és elitista linearitást felváltja a demokratikus szervezési móddal – szer-
zővé teszi az olvasót. Tény, hogy a hipertextnek az az inkarnációja, amelyet Web 2.0 
néven ismerünk és használunk, valóban mindenkit potenciális szerzővé tett, létre-
hozva az írásnak olyan módját, amely demokratikusabb a nyomtatott szöveg infra-
struktúrájánál. Ugyanakkor a hipertextnek éppen ez a lehetősége okozza azt, hogy 
nem olvasunk hipertext regényeket. Arról van szó, hogy a szerzővé vált olvasó olvasási 
tevékenysége szöveg-darabkák (a hipertextes terminológiával élve csomópontok) 
válogatásává válik, ami meghatározza, hogy milyen „új” szöveget hoz létre, amikor a 
saját maga választotta utat járja be a szövegben. A helyzet azonban az, hogy – bár-
mennyire szeretünk is általában szerzővé válni – a szépirodalom olvasása közben nem 
akarjuk kezünkbe venni a történet irányítását. Az olvasás éppen azért lehet élvezetes, 
mert a szereplőkkel és sorsukkal való azonosulás, a váratlan fordulatok öröme 
alapvetően a szerző akaratának függvénye. 

Gyakran olvashatunk arról, hogy a hipertext nyitott hálózati struktúrája az emberi 
agy és gondolkodás asszociatív természetét utánozza. Ezt azonban nem igazolják a 
szövegfeldolgozással kapcsolatos kutatások, sőt, az derült ki, hogy ennek az ellenke-
zője igaz. A hipertext hálózatos jellege nemcsak hogy nem tükrözi az emberi agy 
asszociációkra épülő és hálózatos természetét, hanem egyenesen ellenkezik azzal, 

13 Wolf, M. – Barzillai, M. (2009): The Importance of deep reading. Educational Leadership. 66. 6.  
http://ase.tufts.edu/crlr/documents/2009EL-ImportanceDeepReading.pdf

14 Durant és Horava i.m.
15 Golden Dániel (2009): Az elektronikus olvasás mintázatai. Információs Társadalom. 9. 3. 85-93. p.
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ahogyan agyunk az irodalmi szövegekre reagál. A World Wide Web ugyanis azért 
működik jól, mert alapvetően különálló szövegek közötti hipertext kapcsolatokat 
kínál. Az irodalmi szövegeken belüli navigáció során azonban az olvasó nemcsak 
örömét akarja lelni a műben, hanem arra számít, hogy nem tudja az adott irodalmi 
művet befolyásolni. A szépirodalom olvasása ugyanis arra a hagyományra épül, hogy 
az olvasó cselekedetei nem fogják megváltoztatni a művet. Emellett, a cselekmény 
nem indít bennünket arra, hogy a való világban cselekedjünk. A hipertextes környe-
zetben viszont állandóan arra kényszerülünk, hogy cselekedjünk, vagyis válasszunk a 
narratíva felkínált irányai közül, így lehetetlenné válik, hogy elmerüljünk az olvas-
mányélményünkben.16 

AZ OLVASÁS NÉHÁNY TOVÁBBI JELLEMZŐJE

Azt is fontos tudnunk, hogy az olvasás aktusa olyan intim, fizikai kapcsolatot teremt, 
amelyben nemcsak látásunk, hanem hallásunk, szaglásunk és tapintásunk, tehát 
gyakorlatilag minden érzékszervünk részt vesz.17 Ebből is következik – vagy inkább 
ennek forrása – az olvasás anyagi természete, amely azonban nem kapott elég figyel-
met a digitális olvasás tanulmányozása során. Az olvasás ugyanis nem független a 
hordozótól vagy az eszköztől, amelynek a sajátos jellemzői befolyásolják az olvasási 
élményt.18 A nyomtatott szöveg olvasásának integráns része az intellektuális és a 
fizikai tényezők egysége, mivel fizikai, fenomenológiai és szó szerinti értelemben vett 
kapcsolatban vagyunk a szöveggel, míg a digitális szöveg olvasása közben meghatáro-
zatlan távolságban maradunk tőle. A képernyőn a szavak elkülönülnek az őket 
hordozó eszköztől, leválaszthatóvá, alakíthatóvá válnak, nincsen meg az őket a 
hordozóhoz kötő, „öröklött” kapcsolat. A nyomtatott szöveget ezzel szemben úgy 
olvassuk, hogy szerepet kap a betűk, szavak, mondatok helye. Amikor olvasunk, a 
szöveg olyan mentális reprezentációját hozzuk létre, amelyben a jelentés és az értelem 
a szerkezethez van kötve. Ezeket a reprezentációkat nem tudjuk teljes pontossággal 
leírni, de ahhoz hasonlíthatjuk, mint amikor hegyek vagy ösvények, esetleg lakások 
vagy irodahelyiségek felszínét fogja át tudatunk. Közismert és kísérleti bizonyítékai 
vannak annak, hogy amikor írott információkat keresünk, emlékszünk rá, hogy hol 
fordultak azok elő a szövegben. Ez a mentális topográfia nehezen megfogható, viszont 
hatással van arra, ahogyan navigálunk a szöveges információban, vagyis agyunk, 
asszociatív módon, az olvasási felület jellemzőit azokkal az intellektuális markerekkel 
társítja, amelyek segítik a megértést és a mondanivaló megtalálását.19 

16 Mangen, A. – van der Weel, A. (2015): Why don’t we read hypertext novels? Convergence: The Inter-
national Journal of Research into New Media Technologies, May 25. 2015, 1354856515586042. DOI: 
10.1177/1354856515586042

17 Manguel, A. (2001): Az olvasás története. Park, Budapest.
18 Durant és Horava i.m.
19 Mangen, A. (2008): Hypertext Fiction Reading: Haptics and Immersion. Journal of Research in 

Reading. 31. 4. 404-419. p. DOI: 10.1111/j.1467-9817.2008.00380.x
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A képernyő alapvetően jellegtelenné teszi a szövegeket. Bár az olyan eszközök, mint 
az iPad táblagépek és Kindle dedikált könyvolvasóeszköz a könyvoldalhoz hasonló 
módon jelenítik meg a szöveget, a szépirodalom digitális olvasásának élménye eltér a 
nyomtatottétól. Ezt olyan empirikus vizsgálat is igazolta, amelynek során a kísérleti 
alanyoknak sorrendbe kellett állítaniuk az olvasott eseményeket. A táblagépen történő 
olvasás ugyanis megváltoztatta az érzelmi bevonódás időbeli viszonyait.20 

Ebben a tekintetben további tanulságokkal szolgál a Biblia digitális változatainak 
hatását vizsgáló felmérés, amelynek készítői pozitív és negatív megítélésekkel egyaránt 
találkoztak. A kényelem fontos szempontnak bizonyult, például azért, mert 
okostelefonon állandóan használójánál lehet. Ennek a közelségnek még teológiai 
hatását is érezték egyesek, úgy ítélvén meg, hogy ilyen módon közelebb tudnak 
kerülni Istenhez. Ugyanakkor a képernyőn a Biblia nem különbözik más könyvektől, 
amivel nem különül el a vallásos és nem vallási természetű olvasás, ráadásul nincse-
nek meg az értelmezést és a bevésést segítő szövegelemek. Emellett a digitális forma 
arra sarkallja az olvasót, hogy elszigetelt szövegdarabkákat olvasson, továbbá sok a 
figyelmet elterelő és nem odaillő információ. A nyomtatott Biblia, mint minden 
nyomtatott könyv, fizikai tárgy. Ennek hiánya sok vallásos olvasó számára okoz 
gondot, akár úgy is, hogy néhányuk számára a Biblia látható jele a vallásosságnak, 
miközben a digitális könyv ezt nem nyújtja.21 

A képernyő fentebb említett uniformizáló hatása azt is befolyásolja, hogy miként 
tanulunk abból, amit olvasunk. Ennek megfelelően azt gondolhatjuk, hogy számos 
tanuló azért részesíti előnyben a nyomtatott szövegek olvasását, mert érzelmei és 
intuíciója azt súgják neki, hogy a nyomtatott könyv a virtuális szövegek egyformasá-
gával szemben olyan segítséget nyújt a tanulásban, amely létfontosságú. A digitális 
olvasásról gondolkozva nem feledkezhetünk meg az információs műveltségről és az 
írástudás különböző új típusairól. Ezek közül bármelyiknek sajátja a kritikai gondol-
kodás és az azt megalapozó kritikai olvasás iránti igény. A kritikai gondolkodás 
kritikán alapuló helyes állítások meghozatalának önirányított, célirányos és tervszerű 
folyamata, amelynek során döntünk, hogy mit higgyünk el és mit tegyünk. Magában 
foglalja az interpretációt, az analízist, az értékelést és a következtetést, valamint a 
kontextus és a módszerek figyelembe vételét is.22 A kritikai olvasás része annak 
nyomon követése, hogy milyen gondolkodást tükröz egy-egy szöveg, ezért meg kell 
határoznunk fő állításait és célját, célközönségét. Meg kell vizsgálnunk, hogy szerzője 
milyen érvelést alkalmaz és milyen a felépítése, különös tekintettel a hiányokra és a 
következetlenségekre.23 

20 Mangen, A. – Robinet, P. – Olivier, G. – Velay, J.-L. (2014): Mystery story reading in pocket print book 
and on Kindle: possible impact on chronological events memory. (IGEL Conference – The International 
Society for the Empirical Study of Literature and Media.Torino, 2014.)

21 Hutchings, T. (2015): E-Reading and the Christian Bible. Studies in Religion. 44. 4. 423-440. p. 
DOI:10.1177/0008429815610607

22 Kovács Zoltán (2005): Történelemlecke az RWCT – kritikai gondolkodás – oktatási stratégiája alapján. 
Szováta: Bolyai Nyári Akadémia, 2005. http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2005/osz/2.pdf

23 Knott, D. (2005): Critical Reading Towards Critical Writing. http://www.writing.utoronto.ca/advice/
reading-and-researching/critical-reading
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INTERDISZCIPLINÁRIS KAPCSOLATOK

Természetesen a fentebb tárgyalt kérdések mindegyike számos, interdiszciplináris 
módszer alkalmazását igényli. Van mégis néhány kérdéskör, amely – ha lehet ilyet 
mondani – még inkább interdiszciplináris természetű. 

Az interdiszciplináris jelleg az olvasáskutatásnak is jellemzője, így az adalékok 
között érdemes megemlítenünk néhány olyan alapelvét, amelyeket nemrégiben Keren 
Dali fogalmazott meg. Éppen az interdiszciplinaritás diktálja, hogy az olvasáskutatást 
egyetlen diszciplína elmélete vagy módszertana sem szoríthatja korlátok közé. El kell 
fogadnia a sokféleséget, valamint azt, hogy az olvasók mindenféle, eltérő műfajú és 
értékű művet olvasnak. Az olvasás minőségét az olvasás útján szerzett öröm és 
elégedettség sokkal inkább meghatározza, mint az olvasmányok hasznossága vagy az 
oktatásban való felhasználhatósága. Hogy mi a jó olvasmány, azt az olvasó dönti el, 
nem pedig a kritikusok, tanárok, könyvtárosok, vagy más szakértők.24 Ez remélhető-
leg sok olvasáskutató véleményével egyezik, de akár vitát is generálhat. 

Sokkal ellentmondásosabb viszont a digitális bölcsészet jelentős alakjának, Franco 
Morettinek a distant reading szükségességével kapcsolatos elképzelése. Úgy látja, hogy 
az egyes művek (néhány konkrét mű) elolvasása helyett inkább szövegek nagy 
tömegének meghatározott elemeire kell figyelnünk, hogy azokból vonjunk le követ-
keztetéseket az irodalom, az irodalmi művek természetére vonatkozóan.25 Ez az 
elmélet a digitális olvasás technológiai vívmányaira támaszkodik, bár az olvasás 
fontossága tulajdonképpen eltörpül a számítógépek azon képessége mellett, hogy nagy 
mennyiségű szöveg tárolására képesek. Az olvasás eltérő céljai viszont itt is szerephez 
jutnak, hiszen a distant reading sokak szemében a close reading, vagyis a figyelmes, az 
egész szövegre kiterjedő olvasás ellentéte. Nem meglepő tehát, hogy viták is dúlnak 
arról, hogy a distant reading módszere alkalmas-e irodalmi művek elemzésére.26 
Nyilvánvaló, hogy az arany középutat ebben az esetben is akkor találjuk meg, ha ezt 
az „olvasási módot” csupán egynek tekintjük a lehetséges módszerek közül. Nagy 
szövegkorpuszok elemzése ugyanis olyan mintázatokat fedhet fel, amelyeket nem 
vennénk észre egyes könyvek olvasása során.27 Mindeközben a számítógépes elemzé-
seket célszerű kvalitatív módszerekkel, így az elmélyült olvasással kombinálnunk.28

24 Dali, K. (2015): How we missed the boat. Reading scholarship and the field of LIS. New Library World. 
116. 9-10. 477-502. p. http://dx.doi.org/10.1108/NLW-01-2015-0007

25 Moretti, F. (2005): Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for Literary Theory. Verso. London.
26 Marche, S. (2012). Literature is not data. Against digital humanities. Los Angeles Review of Books, 

October 12, http://lareviewofbooks.org/essay/literature-is-not-data-against-digital-humanities
27 Kirschenbaum, M. – Werner, S. (2014): Digital scholarship and digital studies: the state of the 

discipline. Book History. 17. 1. 406-458. p. DOI: 10.1353/bh.2014.0005
 http://sarahwerner.net/blog/wp-content/uploads/2014/10/WernerKirschenbaum_Digital-Scholarship-

Digital-Studies.pdf
28 Manovich, L. (2015): The Science of Culture? Social Computing, Digital Humanities and Cultural 

Analytics, http://manovich.net/content/04-projects/086-cultural-analytics-social-computing/
cultural_analytics_article_final.pdf
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Egy tágabb kontextusban, az elmélyült olvasás a lassú olvasás rokona is. Nem az 
olvasás gyorsaságát és hatékonyságát növelni hivatott gyorsolvasás29 ellentettjéről van 
szó, hanem arról, hogy célzottan választjuk ki az elmélyült (kritikai) olvasás megfelelő 
tempóját. A lassabb információ- és médiafogyasztás egyúttal a lassabb élettempó 
fontosságát előtérbe helyező mozgalmak része, hiszen sokak szerint a slow food is 
sokkal egészségesebb, mint amit a gyorséttermekben fogyasztunk el.30 

AZ OLVASÁS „JÖVŐJE”

Ahogy egyre többen olvasnak digitális szövegeket, az olvasás individuális, privát 
aktusa egyre inkább megosztott, nyilvános élménnyé válik, ami főleg akkor van így, 
amikor a közösségi médiában szövegekhez megjegyzéseket fűzünk, lájkoljuk őket, 
újra felhasználjuk egyes részeiket. Az információs technológia lehetővé teszi ezt, de 
hatására a figyelem töredezetté válik és a közösségi média azt a türelmetlen elvárást 
kelti bennünk, hogy folyamatosan új és új ingerek érjenek bennünket. Nem véletlen 
tehát, hogy megjelentek olyan jóslatok, melyek szerint változik az olvasás megítélése. 
A tömeges olvasás korában az elit és a társadalom többi tagja közötti különbség abban 
mutatkozott meg, hogy ki mit olvas. Ez a különbség a jövőben várhatóan abban fog 
megnyilvánulni, hogy valaki olvas-e vagy nem. Az is lehetséges, hogy nemcsak a 
szöveges forma, hanem gondolkodásunk egésze fog megváltozni azzal, hogy az 
elmélyült olvasás, a maga lineáris és analitikus jellegével vissza fog szorulni, ha ugyan 
el nem tűnik teljes egészében.31

A talán leginkább elfogadható elképzelés szerint az elmélyült olvasás nem fog teljes 
egészében eltűnni, hanem inkább egy kisebbség kizárólagos jellemzője lesz. A 19. és a 
20. század közepét jellemző tömeges olvasás ugyanis valójában egyfajta anomáliának 
volt tekinthető, így a „kisebbségi” olvasás megjelenését végső soron úgy is felfoghat-
juk, mint a korábbi, normatív jellegű történelmi helyzet visszaállását, újra-megvalósu-
lását.32

29 A gyorsolvasásról: Farkas Károly (2003): Gyorsolvasás – számítógép. Hatékony informálódás a nyom-
tatott és az elektronikusan megjelenített dokumentumokból. Új Pedagógiai Szemle. 53. 4. 34-45. p. 
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00070/2003-04-ta-Farkas-Gyorsolvasas.html

30 Poirier, L. – Robinson, L. (2014): Informational balance. Slow principles in the theory and practice 
of information behaviour. Journal of Documentation. 70. 4. 687-707.p. DOI:10.1108/JD-08-2013-0111 
http://openaccess.city.ac.uk/6871/1/Informational%20Balance.pdf 

31 Durant és Horava i.m.
32 Griswold, W. (2008): Regionalism and the Reading Class. University of Chicago Press. Chicago (IL), 

London.  https://archivocienciassociales.files.wordpress.com/2015/02/wendy-griswold-regionalism-
and-the-reading-class-2008.pdf
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A PONYVA SZEREPE AZ OLVASÓVÁ 
NEVELÉSBEN
Az „aljairodalomtól” a „nemes ponyváig”

JÁKI LÁSZLÓ1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ:

LÁSZLÓ JÁKI: THE ROLE OF PULP FICTION IN READING 
PROMOTION. FROM THE „WORTHLESS LITERATURE” TO 
THE „NOBLE TRIPE”

The Hungarian pulp fiction was in his glory in the 18-19th century. This study tries to 
give the overview of this period. This kind of literature, sold in markets for the lower 
classes, are ususally rated as too simple and worthless. In spite of this, there were 
sometimes genuine spiritual values in them and some of their authors' were admitted in 
high literature, too. If the value of pulp fiction is assessed on a scale, that spans from the 
„trashy literature” to the the „high pulp fiction”. In the second half of the 19th century a 
lot of people used it as a tool of reading promotion and public education. In the 1880s, 
the positive effect of pulf fiction for reading and education were discovered also in 
politics of education. So the minister Ágoston Trefort's iniative good quality pulp fiction 
literature were published and sold in markets, and were forwarded to the libraries of 
rural elementary schools and farmer's clubs, too.

Egy nagyobb munka keretében az olvasóvá válásnak, az olvasás megszeretésének 
körülményeit vizsgáltuk. Ezek között, ha nem is az első helyen, de jelentős helyet, 
szerepet kaptak azok az „értéktelen” irodalmi művek, melyeket leegyszerűsítve, 
köznapi nyelven ponyvairodalomnak szoktunk nevezni. Mint minden leegyszerűsítés 
azonban, ez is pontatlan. Írásunkban a ponyvairodalom újraértékelésére, illetve az 
ezzel kapcsolatos törekvések bemutatására vállalkozunk.2

Az értékes és értéktelen irodalom megkülönböztetése mindig is nehéz volt, hiszen 
annak megítélése korszakonként, szellemi irányzatonként jelentősen változott és 
változik. Ennek ellenére tény, hogy a ponyva kifejezés értelmezése az idők során nem 
változott: mindig az értéktelen, igénytelen, káros könyveket jelentette. Ezzel a leegy-

1 Jáki László dr. univ. neveléstörténész, bibliográfus, Budapest
2 A ponyva fogalomkörével részletesen foglalkozik Békés István (1965): Magyar ponyva Pitaval, Miner-

va, Budapest, valamint Pogány Péter (1978): A magyar ponyva tükre. Európa, Budapest.
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szerűsített általánosítással szemben tény, hogy a leértékelt, igénytelennek tartott 
ponyva sok esetben kedvezően járult hozzá az igényesebb irodalom megszeretéséhez. 
Ennek pontos felmérésére még hátra van, de a bevezetőben említett vizsgálódásunk 
bizonyítja, hogy igen sokan a ponyván keresztül jutottak az igényes irodalomhoz. Elég 
itt Arany Jánosra, Fekete Istvánra vagy Tömörkény Istvánra gondolunk, akik fiatalko-
rukban lelkes ponyvaolvasók voltak.

Tápay-Szabó László (1879–1941) történeti és politikai író, újságíró így számolt be a 
ponyvával való találkozásáról: „Első olvasmányaim, melyeket nagyon megszerettem 
(nem szégyenlem bevallani), az ún. ponyvairodalom termékei voltak. Ezeket a fedőlap 
nélküli nyomtatványokat „Bagó Márton betűivel” készítették; szerző ritkán szerepelt 
rajtuk, kivéve Tatár Péter-t, ki talán csak kiadó volt, nem igazi szerző. Csaknem 
minden héten vettem egy „istoriát” a szegedi Traub könyvkereskedőnél. A legolcsóbb 
mű hat krajcár volt, a legdrágább húsz. Tartalmuk? „Argirus királyfi és Tündér Ilona”, 
„Csontos Szigfrid”, „Szép Meluzina”, „Rinaldo Rinaldi”. Mesterművek voltak a maguk 
nemében, magyarosan, népies nyelven, tömör előadással és igen élénken foglalkoztat-
ták az olvasók fantáziáját. Eredményük az volt, hogy világszemléletem úgy tér, mint 
idő tekintetében tágulni kezdett hát nyolcéves koromban.”3

Írásunk azt kívánja bizonyítani, hogy a valódi irodalmi értékek felismeréséhez nem 
mindig vezetett és vezet egyenes út.

A PONYVA ELŐTÖRTÉNETE

Általában az igénytelen irodalmat szokásos ponyvának nevezni. A szó eredete onnan 
származik, hogy az elmúlt századokban a vásárokon, piacokon ponyván árulták az 
olcsó – sokszor, de nem mindig – igénytelen, értéktelen könyveket. A fogalom körül 
azonban számos bizonytalanság, pontatlanság van, hiszen az árusítás helye – esetünk-
ben a vásár, a piac – nem mindig határozta meg a könyv valódi értékét. Kezdetben 
– gondolunk itt a XVIII–XIX. századra – nem, vagy alig voltak könyvesboltok, s ha 
igen, akkor ezek egyszerű, szegény emberek számára a gyakorlatban elérhetetlenek 
voltak. Számukra a könyvekhez való hozzáférést elsősorban a vásárok biztosították. 
Pesten 1694 óta négy országos vásár volt. Látogatottságuk igen nagy közönségnek 
örvendett. 1780-ban például a Medárd napi vásárnak 30 000 látogatója volt. Ezért 
aligha véletlen, hogy a vásárokon és azok környékén könyvet is árultak. De több 
esetben a vásárok környékén telepedtek le még a nyomdák is.4

A vásárok és a könyvárusítás kapcsolatát 1850-ben örökítette meg Arany János is 
A lacikonyha – Vásári kép című versében:

A ponyva-árus, szabad ég alatt,
Lehintett szalmán fel s alá szalad,
Gondolja: beh jó volna egy kemence,
Mely a vásárt befűtené egyszerre!

3 Tápay Szabó Lászlót idézi – Kőhalmi Béla (1938): Új könyvek könyve. Gergely R., Budapest. 67. p.
4 A kérdéssel részletesen foglalkozik Békés István idézett munkája. Ld. még Pogány Péter i. m. 16. p.
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[...]
Kalmár, szatócs nép tördeli a kezét,
„Jesszuszt” kiáltoz, nem leli ESZÉT,
Mintha meglopták volna, nyugtalan,
Pedig nem épen rossz vásárja van,
De „Angyal Bandi” meg „Zöld Marci”, „Sobri”
Sehogyse látszanak ritkulni, fogyni,
Sokan pislognak széjjel a ponyvárúl:
Nem oly kelendő a szellemi árú […]5

A ponyván Arany János szerint is Angyal Bandit és Sobri Jóskát árultak. A sors 
fintora, hogy később Arany művei is ponyvára kerültek, de erre még visszatérünk. 
Pákh Albert, a Vasárnapi Újság egykori szerkesztője a debreceni vásárról írta, hogy 
„Árulnak pedig a debreceni kofák: mindenféle gyümölcsöt, a pattogatott tengeritől 
kezdve egész a burgonyáig, kalácsféléket, zsemlét és pálinkát, pecsenyéket, rőfökre 
terjedő kolbászokat és vastag hurkákat, ponyvára fektetett „új nótákat és szép históri-
ákat, a helybeli és vidéki könyvnyomdának „ebben az esztendőben” készült műveit, 
árulnak keréknagyságú kenyereket, kását, lisztet, dohányt, taplót, tűzkövet; s ki 
győzné előszámlálni, miknek a birtokában a debreceni közönség nagy része kofa-
kezek által jut?”6

Békés István a fentiekről árnyaltabban fogalmazott, amikor a ponyvairodalom 
kifejezésének tartalmi változására utal: „Messze vezetne, ha végigsorolnánk a külön-
böző népek aljairodalmának elnevezéseit, kimutatnók, hogy a változatos kifejezés 
mögött milyen tartalmi, műfaji, műformai, fejlődési sajátosságok és társadalmi-műve-
lődési képletek húzódnak meg… Fejtegetéseink szempontjából elegendőnek tartjuk, 
ha ezúttal csupán arra mutatunk rá, hogy a 'magas' irodalommal szembeállított 
aljairodalomnak egyedülálló elnevezése: a magyar ponyva szó, olyan különös kifeje-
zés, amelynek értelme, tartalma két-három évtized alatt előbb jelentősen bővült, 
később módosult, majd teljesen megváltozott.”7 Hasonlóan fogalmaz erről a kérdésről 
Pogány Péter is A magyar ponyva tükre című könyvében. Szerinte: „Kölcsönkönyvtár, 
bolthálózat, könyvnap még csak a jövő század ígérete volt, még gémeskút ágaskodott a 
szerviták pesti temploma szomszédságában, mikor marhabőgés, árukínáló rikkantá-
sok kontrahangjai mellett, sátorcövekek közepette már fölbukkan az országos 
vásárokon is a hazavinni való irodalom, az olvasni való portéka.”8

5 Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. I. köt. Szépirodalmi, Budapest. 1955. 135. p.
 A költemény a MEK-ben: http://mek.oszk.hu/00500/00597/html/vs185002.htm 
6 Pákh Albertet idézi Pogány Péter i. m. 354. p. A vásárokról lásd még: Bevilaqua Borsodi Béla: Régi 

pest-budai Vásárok és Piacok. Tükör, 1939. 1. 48-53. p.
7 Békés István i. m. 6. p. A vásároknak Pesten több évszázados hagyománya volt. Általában évi négy 

vásárt engedélyeztek: március 19-én, június 8-án, augusztus 29-én és november 15-én.
8 Pogány i. m. 15. p.
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AZ IGÉNYTELEN KÖNYVEK ELADÁSI MÓDJA

Az „aljairodalom”, most már pontosabban fogalmazva, az igénytelen irodalom 
terjesztésének a vásárokon kívül számtalan módja volt. Gyakorlat volt például, hogy a 
könyveket az árusok bedobták a falusi udvarokba és később jöttek az áráért.9 Pesten 
például „garasos” könyveket, tehát ponyvákat – árultak a Rókus Kórháznál, ahol a 
könyvek a kórház falán kifüggesztett madzagon lógtak. Városokban gyakoriak voltak 
a vándor könyvárusok.10 Az Üstökös 1872. évfolyamában található egy kép, ahol egy 
vásári csizmaárus sátrában könyveket is árul. Az árus esetenként a csizmához 
ráadásként könyveket is adott. Kuriózum ugyan, de a különböző terjesztési módokra 
példa, hogy 1762-ben egy vándorszínésznőt fogtak el, aki egy budai nyomdászinas 
botrányos dalokat tartalmazó könyvét árulta. A század második felétől igényes és 
igénytelen könyvek – tehát a ponyvák – a lassan terjedő könyvesboltokban is elérhe-
tőek voltak.11

A ponyván történő árusítás mellett szólt az a körülmény is, hogy a könyvesboltok 
csak lassan terjedtek el az országban. 1811-ben például Pesten 6, Budán 2, Pozsonyban 
4, Debrecenben 3 könyvesbolt működött. 

Érdekes, hogy a könyvekhez való könnyű, tehát vásári hozzáférés Kossuthot még az 
emigrációban is foglalkoztatta. 1879-ben egy Torinóból írt levelében a következőket 
írta: „Népünk nem azért kap annyira a ponyvairodalom káros termékein, mert ízlése 
romlott, hanem mert azokra pár krajcár árán s igen könnyen hozzáfér. Ez a könnyű 
hozzáférhetőség a vibrio amely járványt okoz.”12 Kossuth felismerte a mai reklámpszi-
chológia gyakran alkalmazott tételét, hogy az igény és az elérhetőség szoros kapcsolat-
ban van egymással. A nép vágyik – írta Kossuth – valami szellemi táplálékra, de 
ösztönénél fogva „ahhoz kap, amit talál, ami könnyű szerrel, megerőltetés, áldozat 
nélkül kezeügyébe esik...” Kossuth életszerűen írja le a vásári „vásárlás” mechanizmu-
sát: „…bemégyen a falusi nép az országos meg hetivásárra. Elad valamit. Ellátja 
szükségleteit és míg érez maga körül néhány forintot, vagy egy kis aprópénzt, ott látja 
maga előtt a ponyván a 3-4 krajcáros füzetkéket. Felébred benne a szellemi táplálék 
ingere. Nem arról van szó, hogy forintokat adjon ki, mire nehezen adhatná rá magát. 
3-4 krajcárról van szó és nem kell hivatalt keresnie, hogy előfizethessen, nem kell 
útjából kitérnie, lehajlik a ponyvára, felkap egy füzetkét, melynek a címén vagy durva 
fametszetén szeme megakad, levágja a 3-4 krajcárt és viszi a mételyt haza. Olvasmány 
után vágyott; nála nem az a kérdés elsősorban, hogy minő olvasmányt kapott, hanem 

9 A korabeli gyakorlattal részletesen foglalkozott Révai Mór János (1920): Írók – Könyvek – Kiadók. Egy 
magyar könyvkiadó emlékiratai I. Révai Testvérek, Budapest. 53-57. p.

10 A házaló, úgynevezett zug-könyvárusokat az 1848. XVIII. t.c. 45. paragrafusa szerint rendőri felügye-
let alá helyezték.

11 Trócsányi Zoltán: A XVIII. század magyar könyveinek olvasóközönsége. Magyar Könyvészet, 1941. 
30. p.

12 Pogány Péter i. m. 286. p.
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hogy mennyibe kerül? 3-4 krajcár! Ez csábit, ez dönt, nem mert izlése rossz, hanem 
mert olcsó a portéka.”13

A PONYVÁK SZERZŐI

Az „aljairodalom” tehát a ponyvák szerzőinek bemutatására már csak azért sem 
vállalkozunk, mert azok többsége legtöbbször álnéven jelent meg. A szerzők a 
legkülönbözőbb társadalmi körökből kerültek ki. Ennek bizonyítására elsőként 
említjük Kónyi Jánost (megh. 1792 körül), akinek eredeti foglalkozása strázsamester 
volt Eszterházy Miklós gyalogezredében, ahol éjjelenként tanult meg németül. Szabad 
idejében sokat olvasott, s ezekről mesélt katonáinak is. A versíró és sokat olvasó, 
irodalmi érdeklődésű katonát számos megaláztatás érte. Egyik versében így írt erről:

Oh, ti magas Egek! Mit véltek felőlem?
Hogy illy keservesen napjaimat élem,
Üldözik irigyim ártatlan személyem.

Intellektuális beállítottságára utal, hogy levelezésben állt Ányos Pállal, aki barátsá-
gába fogadta. Tehetségét Széchényi Ferenc is felismerte és támogatta. Leszerelése után 
1774-ben már 16 önálló füzete jelent meg, melyek egyikének aláírása „a magyar 
nemzet együgyű hadi szolgája” volt. Ezek közül az ismertebbek:

– Sarmant királynak, és Florinda kisasszonynak tündéres és ritka történeti, egyszer-
smind a jámbor életnek, és tiszta szeretetnek az irígység által való nyomorgattatásának, 
és az után mindeniknek érdeme szerént való meg-jutalmazásának rövid leábrázo-
lása[...];

– Ábel Kain által lett halála. Geszner írásaiból magyarra fordította a magyar nemzet 
együgyű hadi szolgája;

– A mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű furcsa történetek, melyeket 
a bánattyokat feledni kivánó jámborok kedvéért szedegetett öszve […];

– Unalmas időkre szabható óra. Mellyel az örvendő az újságokban gyönyörködő nem 
csak henye óráiban, hanem az olvasással kárt nem valló idejében is magát kedvelhető-
képpen mulattatja. Mi-végre-is, a főtudománnyal híres neves embereknek német 
nyelven való írásaiból kiszedegettetvén magyarra fordított.

Érdekességként említjük, hogy Kónyi fordította magyarra Tessediknek a Paraszt 
ember című mű munkáját is.14 A korabeli irodalom – többek között Bessenyei – 
lenézte Kónyit, pedig volt olyan könyve, amelyiket tízszer is kinyomtattak.15 Népies 

13 Révai Mór János: i.m. 97. p.
14 A Paraszt ember Magyar országban mitsoda lehetne; egy jó rendbe-szedett faluinak a rajzolatával egye-

tembe Theschedik által, most pedig Németből Magyarra forditotta Konyi János. Pétsett, 1786.
15 Az irodalmi körök Kónyit nem ismerték el. Bővebben Waldapfel József (1935): Ötven év Buda és Pest 

irodalmi életéből. 1780–1830. Sárkány, Budapest. 
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stílusa közkedveltté tette a falusi emberek között. A több kiadást megért A mindenkor 
nevető Democritus adomagyűjteménye négyszáz adomát tartalmazott. A több kiadást 
megért könyvet a „nemes ponyva” klasszikus példájának tekinthetjük.

A XIX. század egyik legtermékenyebb ponyvaírója Medve Imre volt, aki Tatár 
Péter (1818–1878) néven adta ki füzeteit.16 Kalandos életét Nagyváradon kezdte, itt járt 
középiskolába, és végezte el a jogakadémiát. Később több újság munkatársaként 
(Honderű, Pesti Hírlap, Pesti Napló stb.) is dolgozott. Részt vett a pozsonyi országgyű-
lésen. 1848-ban Kossuth minisztériumában tisztviselő volt. Élete utolsó éveiben a 
Honvédelmi Minisztériumban irodatisztként dolgozott. Az íráson kívül tehetséges 
rajzoló és festő is volt. Vahot Imrével bejárta az országot, útja során több hazai 
városról számos rajzot készített. Közel száz füzete jelent meg, de ezeket a legszigorúbb 
mércével sem lehet értéktelen ponyvának nevezni. Ennek ellenére az általa forgalomba 
hozott füzetek egy része valóban nem volt „klasszikus” alkotás, de tény, hogy sokak 
számára a Biblia és a kalendárium után Tatár Péter füzetei hasznos ismereteket 
tartalmaztak, és bizonyára ugyancsak sokan voltak, akik számára Tatár füzetei az első 
olvasmány élményét jelentették. A művelt, tanult Tatár kiválóan értett ahhoz, hogy a 
nép lelkéhez és érzésvilághoz hozzáférkőzzék, szórakoztassa és mulattassa lelki és 
szellemi téren egyaránt a szegény népet. Tatár Péter versben és prózában írta meg 
számtalan históriáját; ezeket Bucsánszky Alajos adta ki és „temérdek” példányban 
terjesztette országszerte. Csak példaként említünk Tatár Rege kunyhója című füzetso-
rozatából néhányat, melyek jól bizonyítják, hogy írásainak egy része értéket képvisel, 
más része viszont valóban értéktelen, de ugyanakkor eladható kisebb értéket jelentő 
ponyva volt. Az értéket jelentő füzetek között például ilyenek voltak: 

– A magyar nemzet krónikája versekben. A királyok arczképével;
– Minden magyar ember honvéd! Vagy az új védelmi törvény kérdésekben és 

feleletekben a nép számára;
– Rontó Pálnak és Benyovszky Mórnak az élete 13 képpel.
– Hálaérzés, meljet ft. Morvai Szilárd urnak, a nagy-váradi gymnasium poëseos 

professorának, szives, igaz tiszteletek mellett tanitványi bemutatnak az 1835. oskolaesz-
tendő végével;

– Szent koronánk viszontagsága II. József korában s visszahozatala 1792-ben.

A fentiekhez hasonló, elemeiben értéket jelentő füzetek mellett nyilván üzleti 
megfontolásokból ilyeneket is találunk.

Érdekes a sorozat belső borítóján elhelyezett reklámszöveg is, melyben a kiadó azt 
ígéri, hogy a füzetekben az olvasó „mulattató olvasmányokat talál”. A kiadó külön 
figyelmet szentelt az ifjú olvasóknak, mert azt ígérte, hogy a füzetsorozat „Erkölcsös 
irányuk miatt az ifjúságnak is kedves olvasmányul szolgál, egyszersmind pedig 
helyismereti és történelmi tekintetben mulatva oktató vezérkönyve.”

16 Medve életéről bővebben: Baros Gyula (1918): Arany, Petőfi és a ponyvairodalom. Magyar Könyvszem-
le, 1918. 154-181. p.

 Venkovits Károly (1946): A ponyva. Typographia, 1946. 30-31. sz.
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Ezzel párhuzamosan híres rablóvezérekről, gyilkosságoktól idealizált írások is 
megjelentek. Ilyenek voltak például: 

– Három nap a sir fenekén, vagy Egy tetszhalott rettenetes állapotja saját maga által.
– Tetszhalott, vagy a csodálatos menekülés a sirból.

A vegyes színvonal ellenére sokan ezeken keresztül szerették meg az irodalmat és 
több későbbi író ezekből kapta az első a költői ösztönzést. A Tatár által írt és 
Bucsánszky által kiadott füzetek megítélését a konkurens Révai Kiadói történetével 
foglalkozó könyv szerzője érthető módon elmarasztalja. „A Bucsánszky által kiadott 
füzetek között a legkapósabbak azok voltak, amelyek Rózsa Sándorról, Sobri Jóskáról 
és Bogár Szabó Imréről terjesztettek sok-sok legendaszerű mondát és hőstettet, és 
gondoskodtak róla, hogy az érdeklődés a világhírre vergődött, egyébként felakasztott 
vagy agyonlőtt zsiványok iránt állandó maradjon.17

A vegyes színvonal elsősorban abból adódott, hogy igen sok ponyvaíró klasszikus, 
értékes irodalmi alkotásokat adott ki kisebb-nagyobb módosításokkal. Külön tanul-
mányt igényelne annak elemzése, hogy ez mikor és mennyiben történet üzleti 
érdekből és mikor abból a megfontolásból, hogy az irodalmat, olvasást közelebb 
vigyék az egyszerűbb olvasókhoz. Így került például Arany, Petőfi több munkája 
ponyvára. Tatár Péter például így módosította Petőfi János vitézét: 

A veszedelmes zsiványtanya vagy:  
A szerencsés juhászbojtár (Néprege) 

Nagyon égető a nyári nap sugára, 
Jancsi komára, a szép juhászbojtárra, 
Miért is kell a napnak sütni oly nagyon,
Attól a juhásznak nagy melege vagyon.
Bíz ő siet a fák kellemes hűsében
Ugy legelteti a nyájt a falu végén.
Falu végén nyája még legelész,
Ö addig aludva subáján heverész.

A XXI. századi jogvédelem természetesen nem volt érvényben, és az irodalomtudo-
mány a különböző módosításokat – érthetően – bírálja. Ugyanakkor közelebb áll 
hozzánk Baros Gyula (1876–1936) irodalomtörténész árnyaltabb megfogalmazása:18

„Ime így fest a ponyvairodalom eredetisége. Hogy kit terhel a felelősség a versgyár-
tás e sajátos módjáról, az ma már minden egyes esetre nézve nehezen volna megálla-
pítható… Mint látható volt, a tárgyalt művek legtöbbször Tatár Péter szerzőségéhez 
fűződnek, akinek igaz neve Medve Imre s 1818–1878-ig élt. Ha a Szinnyei Magyar 
Írók-jában felsorolt, több mint kilencven munkája is hasonló módon készült, akkor 
nagy termékenysége könnyen érthető. Eljárásának mindenesetre megvolt az a haszna, 
hogy hamis címkével bár és egy kissé vegyítve, de a költészet nemes italából is 

17 Révay Mór János i.m. 90-91. p.
18 Baros Gyula (1918): Arany, Petőfi és a ponyvairodalom. Magyar Könyvszemle. 1918. 3–4. 181.p.
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juttatott olvasóközönségének; kívánatosabb lett volna azonban s a célhoz is méltóbb, 
ha az eredeti töltést a maga tisztaságában nyújtja a népnek.” Meggyőződésünk, hogy a 
„csalást”, plágiumot kétszáz év távlatából árnyaltan kell megítélni, mert alig hihető, 
hogy az olvasni alig-alig tudó vásári vevők számára a módosítások esztétikai károkat 
okoztak.

A PONYVÁK KIADÓI

Ponyvák kiadására a XIX. század elején – nyilvánvaló üzleti megfontolásból – többen 
is vállalkoztak. A legismertebbek között volt Bucsánszky Alajos (1802–1883); a 
korabeli gyakorlat szerint nyomdai tevékenységgel, könyvkötéssel és könyvkereskede-
lemmel egyaránt foglalkozott.19 Az egri születésű üzletember Pozsonyban kezdte 
pályafutását, de 1847-től pesti lakos. Nyomdászként felismerte az írás és olvasás 
elterjedésének üzleti jelentőségét. Kalendáriumok, naptárak, útleírások kiadása 
mellett jelentős szerepet töltött be a hazai ponyvairodalom elterjesztésében. Vállalko-
zásához fűződik például Campe: Amerika felfedezése és a Robinson átalakított kiadása 
is. Naptárai, melyeket gazdag illusztrációk díszítettek, széles körben ismertté tették. 
Olvasói általában a szegényebbek köréből kerültek ki, ezért Bucsánszky is eleve a 
szegényebb néprétegeket célozta meg, így érthető módon az igénytelenebb tartalom-
hoz a legolcsóbb nyomdatechnikát és a legolcsóbb terjesztési módot választotta. 
A fentieken túl értékes, igényes munkákat is kiadott. Itt említjük meg, hogy a naptára-
kat ugyancsak vásári ponyváknak tekinthetjük. Tartalmuk sok esetben hozzájárult az 
olvasás megkedveltetéséhez. Igényes szerkesztői és kiadói tevékenységének tekinthet-
jük az Ábrázolt Világot, majd a Képes Újságot, melyben 1848-ban 52 hazai metszetet 
közölt. 

Jelentős ponyvakiadó volt Méhner Vilmos német származású nyomdász, könyvki-
adó és terjesztő. Gazdasági, vallásos tárgyú, közhasznú és képes naptárai mellett 
„mesemondó” naptárakat is kiadott. Benedek Elek az Édes anyaföldem című munká-
jában így mutatta be Méhnert: „Mint könyvkötő legény került Bécsből Pestre Méhner 
Vilmos, aztán könyvesboltot nyitott. Magyarul soha nem tanult meg, de kiadta Vas 
Gereben összes regényét, Vörösmarty, Tompa, Garay összes költeményét. Egy sort 
nem értett belőlük, de kiadta, mert az én ősz öreg emberem (Kuttner-Kelemen Dávid a 
neve) belebeszélte s be is bizonyította, hogy Vas Gereben jó üzlet, Vörösmarty jó üzlet 
– a többi is jó üzlet.”20

19 Az 1802-ben született Bucsánszky sikeres nyomdász, kiadó, szerkesztő és terjesztő is volt. Egyik pesti 
műhelye a mai Kálvin téren volt. Halála után a vállalkozást Rózsa Kálmán vette át, melyből 1912-ben a 
Stephanaeum Nyomda és Könyvkiadó létesült.

20 Benedek Elek (1920): Édes anyaföldem. Egy nép és egy ember története. 1. köt. Pantheon, Budapest. 
56. p.
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A PONYVÁK TARTALMA

Amint azt a bevezetőben említettük, a ponyvák tartalma annyira eltérő volt, hogy 
egységes értékelésük szinte lehetetlen, hiszen a teljesen silány és valóban értéktelen 
füzetek mellett ugyanattól a szerzőtől és kiadótól igen korán megtaláljuk az értékes 
irodalomnak a különböző minőségű változatait. A tartalmi értékelést nehezíti, hogy a 
szerzői jog érvényesítése szinte lehetetlen volt, így, amint már említettük, a vállalko-
zók legtöbbször álnéven nyomtatták ki a hazai és külföldi klasszikusok rövidített, 
átformált változatait. Fontos, de kellően nem ismert és éppen ezért nem értékelt tény, 
hogy igen korán megjelent az úgynevezett „nemes ponyva” műfaja, azaz igényesebb 
művek tartalmilag és technikailag átdolgozott változatai. Ezeket legtöbbször olcsó 
nyomdatechnikával állították elő, de az eladhatóság érdekében hangzatos, a tarta-
lomra utaló címmel. 

A „nemes ponyvák” tartalma, megjelenési formájuk és természetesen áruk is 
egyértelműen alkalmazkodott a szegényebb néprétegek lehetőségeihez, akik az írás és 
olvasás alacsonyabb fokán álltak.

Robinson például Tatár Péter átdolgozásában a következő címet kapta: A puszta 
sziget, vagy Kardos Péter tengeri utazása és története. Pest, 1856. Egy korábbi feldolgo-
zás Vajda Péter fordításában jelent meg 1836-ban. Tatár az eredeti kiadásban szereplő 
neveket magyarosította, az eseményeknek magyar megfogalmazást adott.

A cím kialakítása nagyban segítette az eladhatóságot. Ezt példák sokaságával 
tudjuk alátámasztani:

– A világhírű Hamlet, dán királyfi, élete, kalandjai és halála. Felette tanulságos és 
igen érdekes történet. Öt szép képpel;

– Dugovics Titusz vitézi halála;
– A hős Dobó, vagy Eger vár ostroma 1552-ben; Dobó és az egri nők. Hősies történet 

7 szakaszban, 3 képpel;
– Tamás bátyja vagy egy szerecsen rabszolga története.

Tatár Péter a János vitéz címét így alakította át: Az óriások és a boszorkányok 
országa. A huszár még a pokolban is kivágja magát. (Pest, 1870). Amint már említet-
tük, a címen túl legtöbbször a tartalom is módosult. A ponyva nem egy alkalommal 
hiteles történetet közölt, természetesen kisebb-nagyobb változtatásokkal. Erre példa 
A Bajnok című írás, mely a Hód' vize partján a törökverő Nemes Vörös Mihály Antal 
történetét írta le 1807-ben. 

A fentiekben idéztük Arany Jánost, aki egy versében szellemesen, de szarkasztiku-
san számolt be a vásári élményeiről. A vers megírásakor nem tudhatta, hogy a Toldi 
három módosított változatban is a vásári ponyvák közé kerül. 

A „ponyvai” változat felháborodást váltott ki. Egy B. F. nevű irodalmár a Toldi 
átírását  elítélte a Vasárnapi Újságban Egy új Toldi-monda című írásában felháboro-
dottan marasztalt el egy „csirizelőt”, aki átköltve kiadta Arany Toldiját. Írását így 
fejezte be: „Azonban e dolog nem kizárólag Bucsánszky úré, hanem a rendőrségé is; s 
valóban nem tudom, melyik bűnéért szabnék rá nagyobb büntetést: ezért-e, mert 
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lopott portékát árul, vagy amiért azt így megcsúfolta.”21 Mások megvédték a kiadót, 
mert az tény, hogy Arany Toldija megjelenése után tizennégy évvel később is kiadásra, 
„ponyvára került”, s ezzel közel került a néphez. Az 1875-be Bucsánszky-féle kiadás-
ban a mulatozó Miklós nemcsak táncol és iszik, hanem énekel is. A néptől idegen 
szavakat a ponyva kiadás „kicseréli”. Így például nem „dandárja” van a réten a 
munkának, hanem halmaza. Miklósnak Bencze nem azt mondja, hogy szolgám, 
hanem „gazdám”.22

A „nemes ponyvákkal” szemben – nyilván üzleti megfontolásból – jelentek meg a 
rablógyilkosságokat, különböző bűnügyeket tartalmazó füzetek is, de az érdeklődést 
felkeltő címlapszövegek ellenére a nyomtatványok döntő többsége elítéli a leírt 
szörnyűségeket. Ezekből ugyancsak példaként említünk néhány címet:

– Eggy Attyát, Annyát, Gyermekét és Férjét meg ölő Gyilkos Asszonyról való versek, 
a'ki ezen folyó 1787 dik eszendő Augustusnak 8dik 9dik napjain méltó büntetését 
Pozsonyban el vette. Irattattak másoknak tükörül, és bizonyitó például;

– Baraczk Imre rablógyilkos rémtette. Szerkeszti és elárúsítja Vakva József. Az után-
nyomás szigorúan tiltatik;

– Hármas halálítélet vagy Rózsa Sándor rabló-vezér véghurokra kerülése;
– A koporsók titkai. Az életből meritve.

A legnagyobb rémségeket tartalmazó ponyvák általában fordítások voltak. Példa-
ként néhányat említünk:

– Az Európai Hires Zsiványok, Utonálló Tolvajok, Gyilkosok, Haramiák, Lázadók és 
Pártütők Tükre, mellyet Siller Fridrik írásaiból forditott Czövek István.

– Rinaldo Rinaldini, az Abrozzók királya;
– Marinelli Marino, a gályarab, vagy a velencei rémes éj;
– Ártatlanul halálra ítélve;
– A halálfej és a börtönőr leánya;
– A fütyülő halálfej;
– Mikor a halálfej megszólal;
– Szulejka, a hárem gyöngye, vagy a sztambuli fekete leányrabló stb.

Időközönként később ismertté vált írók fiatalkorukban „ponyvát” írtak, nyilván 
anyagi megfontolásból. Szép Ernő 17 éves korában Mezőtúron adta ki A mezőtúri 
pénzhamisító banda és A mezőtúri hamis ötkoronások című füzeteket.

A XIX. század első felében, különösen az Alföldön és Szeged környékén elterjedtek 
voltak az úgynevezett „betyárponyvák”. A hely különösen alkalmas volt az ilyen 
természetű témák iránti érdeklődés felkeltésére.23

Az értékes és értéktelen, a ponyva és a klasszikus irodalom éles szétválasztása és 
főleg hatásának bemutatása külön vizsgálódást igényelne. Az átdolgozott, megcsonkí-
tott munkák irodalomtörténeti szempontból természetesen csökkentették az adott 
munkák értékét, ugyanakkor bizonyosra vehető, hogy sokak számára a könyv és az 

21 B. F. (1881): Egy új Toldi-monda, vagy ügyeljünk a ponyvára. Vasárnapi Újság, 170. p
22 Bánóczi József (1897): Toldi a ponyván. In: Kármán Mór Emlékkönyv. Eggenberger. Budapest.
23 Terjék László (1944): Szegedi ponyva. Délvidéki Szemle, 1944. 2. sz. 79-89. p
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olvasás iránti igényt éppen a ponyváknak nevezett könyvek keltették fel. Jól példázza 
ezt Csizmadia Imre (1902–1986), tanyán élő szegényparaszt gyerek, aki úgy vásárolt 
először könyvet, hogy míg bátyja cigarettát vásárolt egy trafikban, ő egy könyvesbolt 
előtt bámészkodott. Megtetszett neki A. Conan Doyle: Az üldöző című „ponyvája”. 
A továbbiakról így írt: „Mikor azon az estén elolvastam életem első Sherlock Holmes-
át, az Üldözőt, másnap este meg az Önkéntes naplóját, szent fogadalmat tettem, hogy 
én pedig, ha fene fenét eszik is, kéthetenként megveszem az új Milliók Könyvét...”24 
A szegényparaszt fiatalból nemcsak olvasó felnőtt lett, hanem ismert író is. Az Üldöző 
ugyanúgy nem volt irodalmi érték, mint a Genovéva,25 mely évszázadok során 
különböző feldolgozásokban, a könyvtől a színházi drámáig Európa legtöbb országá-
ban, így hazánkban is igen olvasott volt. A ponyvai fordulatokban bővelkedő legenda 
tartalma röviden a következő: Genovéva férje, Szigfrid a Szentföldre megy hadseregé-
vel. Feleségét egy Golgó nevű vitéz férje halálának hírével próbálja tőrbe csalni, majd 
Szigfrid hazaérkezése után a feleséget házasságtöréssel vádolja. Szigfrid felségét és 
gyermekét vízbe fojtatja, de azok szolgák segítségével megmenekülnek. Erdőben, 
bogyókon élnek, a gyermeket egy szarvas szoptatja. Szigfrid egy vadászat során rájuk 
talál, megbocsájt, és boldogan élnek tovább.

A legenda az 1600-as évek elején született. A különböző változatokban az olcsó 
ponyvának minden elemét megtaláljuk (gyilkosság, üldözés, álnokság, igazságtalan-
ság, boldogság, romantika, izgalom stb.) de azok az értékek is jelen vannak, melyek 
valamilyen formában a mai napig érvényesek: megbocsátás, házastársi hűség, állatok 
szeretete, tisztesség, stb.

ELADÁS, PÉLDÁNYSZÁM

Mivel a ponyvákat a szegényebb néprétegek között terjesztették, az olcsó előállítás 
alapkövetelmény volt. Ennek érdekében a füzetek általában rövidek, az illusztrációk 
figyelemfelkeltőek, de egyszerűek voltak. A folytatásokban megjelenő füzetek ugyan-
csak az eladhatóságot könnyítették.

A ponyvák igen magas példányszámban jelentek meg. Külön kutatást igényelne, 
hogy az analfabetizmus mértékének csökkenése miként befolyásolta a ponyvairoda-
lom példányszámát. Ez azért is figyelmet érdemel, mert a lakosság jelentős része a 
XIX. század közepe táján még analfabéta volt. Érdekes adalék, hogy 1862-ben, amikor 
Bogár Imrét felakasztották, 6 hét alatt mégis 40.000 példányban jelent meg a történe-
tét ismertető füzet.26 A Magyar Mesemondó szintén 20-40.000 példányban jelent meg.

A magas példányszám és a ponyvák iránti nagy érdeklődés természetesen a 
kultúrpolitikát is foglalkoztatta. 

24 Csizmadia Imre (1982): Pirkadattól delelőig. Magvető, Budapest. 190-192. p.
25 György Lajos (1929): A Genovéva-legenda és népkönyv története. Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 

Szeged.
26 A Magyar Mesemondó egyes példányai 20-40.000 példányban jelentek meg. A Néptanítók Lapja szerint 

az 1890. évben a megjelent füzeteket 720.000 példányban nyomtatták ki.
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TÖREKVÉSEK A „NEMES PONYVA” TERJESZTÉSÉRE

Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése reformkori történetének bemutatása megha-
ladja írásunk kereteit, ezért csak röviden utalunk arra, hogy a XIX. század második 
felében az analfabetizmus fokozatosan csökkent, és ezzel párhuzamosan a szegényebb 
néprétegek olvasási igénye is megnőtt, így érthető, hogy a hivatalos és nem hivatalos 
kultúrpolitika figyelme a szegényebb néprétegek olvasási kultúrája felé fordult. 
A kérdéssel foglalkozó nagyszámú vonatkozó irodalomból csak példaként említjük a 
Kalauz című folyóirat pályázatát, melyet az írás és olvasás megkedveltetésére írtak 
ki.27 Az első pályázó szerint alapbaj, hogy a nép nem jut olcsó könyvhöz, a fiatalok 
legfeljebb az apjuktól rájuk maradt Csiziókat és Álmoskönyveket olvassák. „Első 
teendőnk volna, ha szivünkön fekszik, hogy hazánk népe irjon és olvasson, hogy 
ismertessük meg őket irodalmunk népes termékeivel, melyek saját érdekeire vonat-
koznak.” Az értéktelen irodalom rohamos terjedésének következményeit Révai Mór, a 
Révai Kiadó történetével fogalakozó könyv szerzője így foglalta össze: „Kétségtelen, 
hogy az ilyen iratok terjesztése befolyást gyakorol az alsóbb néposztály értelmi 
fejlődésére, annak lelkületére, és így nem lehet csodálkozni azon, hogy erős visszaha-
tást szült és oly tervek is merültek fel, amelyek ennek az egész irodalomnak rendészeti 
uton való egyszerű eltiltását kivánták.”28

A megoldás, pontosabban annak keresése Trefort Ágoston miniszter nevéhez 
fűződik.29 A kártékony ponyva betiltása helyett képviselőházi támogatással egy új, a 
„nemes ponyvát” kiadó vállalat felállítását kezdeményezte. Első lépése sikertelen volt. 
A ponyvakiadás terén nagy tapasztalatokkal rendelkező Bucsánszky–Rózsa cég 
nyilván üzleti megfontolásból az ígért kormánytámogatás ellenére sem vállalta az 
igényesebb munkák kiadását. Trefort második kezdeményezése már sikeresebb volt. 
1882-ben létrejött a Jó könyvek a magyar nép számára című sorozat. A kiadó a Révai 
Testvérek, szerkesztői pedig Péterfalvi Szathmáry Károly és Komócsy József voltak. 
A kiadó és a minisztérium megegyezése szerint a „népirodalom” kiadásának nyomdai 
költségeit a Kiadó, míg minden egyéb (szerzők, illusztrátorok) költségét a miniszté-
rium vállalta. 

A füzetek illusztrátorai között volt Feszti Árpád, Dörre Tivadar, Jankó János, a 
korszak ismert grafikusai. A füzetek egy részének borítóján olvasható volt, hogy azok 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából és támogatásával indultak 
meg és azokat a nép- és iskolai könyvtáraknak „legmelegebben” ajánlották.

A sorozatban a korszak ismert íróit találjuk. Így például Szathmáry Károlynak 10, 
Jókainak 9, Gaal Mózesnek 6, Aranynak 3 füzete jelent meg. Egykorú visszaemlékezés 
szerint a felkért írók nagy kedvvel és lelkesen kezdtek a munkához. Az előkészületek a 
vállalkozás nagyságát és komolyságát bizonyítják, hogy a részletekről is a Jókai 
elnökletével működő bizottság döntött, például a betűméretről, a papír minőségéről, a 
borítók képeiről, az első füzetek mennyiségéről. Az előkészítéssel foglalkozó egyik 

27 Kalauz, 1858. okt. 2.
28 Révai Mór János i. m. 91. p.
29 Az új ponyvairodalom. Néptanítók Lapja, 1890. 171. p
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ülésen Jókai elnökölt, ahol kijelentette: „Urak, mindaddig él és virágzik a régi ponyva, 
míg ezt az asztalt tele nem rakhatjuk olyan ponyvairodalmi termékekkel, amelyeket 
mi irunk. De mi is nagyobb buzgalommal, mint bármi mást.”30

A sorozattal és a ponyvairodalommal a Parlament is foglalkozott, ahol többek 
között a jogász Zádor Gyula így érvelt: „ha jogában áll az államhatalomnak büntetni 
azokat, akik egészséget megrontó élelmiszereket forgalomba bocsátottak, mennyivel 
inkább joga és kötelessége sújtó kezét kiterjeszteni azokra, kik lelket ölő olvasmányo-
kat árulnak.”31

A sorozat megindulása után a legnagyobb gondot a terjesztés megszervezése 
jelentette. A könyvárusokon, ponyváson kívül megkeresték mindazokat, akikről 
feltételezték az ügy támogatását; tanítókat, közművelődési egyesületeket, lelkészeket, 
községi bírákat. Jellemző a kiadó aktivitására, hogy az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság ügynökeit is bevonták a terjesztésbe.32

A minisztérium a füzeteket 10.000 példányban az iskolás gyerekek között ingyene-
sen osztotta szét. A kedvezően indult vállalkozás azonban megbukott. A sorozat a két 
vállalat – Révai és Méhner – közötti vita miatt megszűnt.33 A vita bizonyára üzleti 
jellegű volt, s a kezdeményezés folytatójának, Ferenczy Józsefnek elmarasztaló 
értékelése további kutatásokat igényelne.

Az új sorozat szerkesztésére Trefort Ferenczy Józsefet (1855–1928), fehértemplomi 
középiskolai tanárt, az Országos Közoktatási Tanács jegyzőjét kérte fel, aki 1887-től 
elvállalta a Magyar Mesemondó, majd ezzel párhuzamosan a Históriák, nóták című 
sorozat gondozását. A két sorozat új korszakot jelentett a „nemes ponyva” kiadása 
terén. Az új sorozat koncepcióját Ferenczy dolgozta ki. Az eredetileg tanár, író, majd 
tudós irodalomtörténész kellően nem értékelt a hazai irodalomban és tudományban. 
Az életéről tanulmány nem jelent meg, nevét a lexikonok nem említik, pedig kiváló 
szakember volt, aki felismerte, hogy egy rossz, sikertelen próbálkozást folytatni nem 
szabad, ezért új címen egy népművelő ponyvasorozat kiadását kezdeményezte. 
A sorozat kiadója Méhner Vilmos lett, aki ismert volt népies kiadványairól, és 
tapasztalata volt azok terjesztése terén. A „nemes ponyvával” kapcsolatos erőfeszítések 
megítélése meghaladja írásunk kereteit. Tény azonban, hogy Ferenczy tanár, író és 
tudós irodalomtörténész volt, s nem volt érdekelt a vállalkozásban.

A különböző érdekeltségekről a Néptanítók Lapjának egyértelműen negatív 
értékelése volt. A ponyvák meghamisították a nép eszét, szívét, képzeletét, durvaságot, 
balhitet és babonaságot terjesztettek. A Néptanítók Lapja átugorva Trefort törekvései-
nek kudarcba fulladt próbálkozását, kedvezően értékeli a Magyar Mesemondó 
vállalkozást, mely a Históriák, nóták, mesék, elbeszélések gyűjteményével együtt 5 év 
alatt négymillió példányban jelent meg. A Néptanítók Lapja így fejezi be a kezdemé-
nyezés értékelését: „Mert a Mesemondó meg a históriák, stb. gyűjteménye valóban 
ponyvairodalom, de a szónak nemesebb értelmében. Ez aztán nem kiadói zsebek 

30 Révai Mór János i. m. 95. p.
31 Révai Mór János i. m. 94. p.
32 Révai Mór János i. m. 98. p.
33 Lásd bővebben Lengyel Andor (1982): Egy népművelő ponyvasorozat, a Magyar Mesemondó. Magyar 

Könyvszemle, 1. sz. 41-42. p.
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tömésére készül s nem parlagi írók napszámos munkáit foglalja magában, hanem 
valóságos népirodalmi vállalat, mely magas nemzeti, vallási, erkölcsi és izlési czélok 
megvalósitására törekszik éppen olyan tudatosan, mint lelkes buzgósággal.”

A Magyar Mesemondó sorozat első darabja 1886-ban, az utolsó 1903 körül jelent 
meg. A népművelést célzó sorozatban az évek során több mint 150 füzetet adtak ki.34 
Ferenczy koncepciójának megfelelően a füzetek szerzői ismert írók, újságírók, pedagó-
gusok voltak. Ferenczy körültekintő gonddal állította össze kiadási tervét. Számba vette 
a kiszorítandó ponyvákat, tanulmányozta a nép ízlését és szokásait, életének minden 
mozzanatát. A sorozat ismertebb szerzői, s az általuk írt füzetek:

Tolnai Lajos (1837–1902) tanár, író, irodalomtörténész: A tinó; A zsugori vagy 
fösvény kastély; A szép dobogói malom; A lutris mester vagy mi történt Vadason; 
Gábor Dánielék szerencséje; A falu koronája.

Gaal Mózes (1863–1936) főgimnáziumi tanár, főigazgató, ifjúsági író,  
lapszerkesztő: Józsi bá' házasodik; Furcsa história. A babonában hívő magyar 
emberek okulására; Kántor uram próféciája. Szomorúan kezdődő vidám história, 
melyet rakoncátlan rigmusokba szedte a jó magyar nép mulattatására; A legigazibb 
magyar, vagy Zrínyi Miklósnak, a hősnek históriája; II. Rákóczy Ferenc, vagy a 
magyar nép nagy hőse; Krónikástörténet. Versbe szedte a jó magyar nép lelki gyönyö-
rűségére s épülésére, Szurkos Nagy Gergely; A bankpróféta; A kitagadott apa. 
Szomorú, de igaz történet; A rákosi bakter. Vidám történet. Versbe szedve; Az apa-
gyilkos. Szomorú történet. Az élet könyvéből kijegyezte [...]; Aki a jég hátán is megél. 
Épületes történet; A virrasztó. Tanulságos elbeszélés; Hogyan lett a szász menyecské-
ből székely asszony. A magyar ember méltatására elbeszéli Gaal Mózes. 

Csengeri János (1856–1945) klasszikafilológus, műfordító, egyetemi tanár: Body 
Máté kortes vezér, a legendás lovas. Egy régi hegedűs után elbeszéli Csengeri János; 
Ludas Matyi históriája, melyet régebbi deákos versekben szerzett Fazekas Mihály, 
most pedig a magyar nép nagyobb gyönyörűségének okáért magyaros rigmusokba 
szedett.

Jancsó Benedek (1854–1930) tanár, oktatáspolitikus, lapszerkesztő: Gábor Áron, az 
ágyú-öntő székely.

Pósa Lajos (1850–1914) tanár, költő, lapkiadó, meseíró: Apró történetek.

Rakodczay Pálné (1854–?) tanítónő, meseíró: Az Isten megsegít, Érzékeny szép 
történet.

Jókai Mór (1825–1904): Mátyás király és a szegény varga; A cinkotai kántor; Két 
verses elbeszélés 4 szép képpel.

34 A Magyar Mesemondó sorozat 153 füzetét Lengyel Andor írása közli. A munkatervéről: Az új ponyva-
irodalom. Néptanítók Lapja, 1890. 171-172. p.
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Rudnyánszky Gyula (1858–1913) lapszerkesztő, újságíró (az Amerikába kivándorol-
takkal foglalkozott): Magyarország ünnepe. Verses történet a magyar alkotmány 
visszaállítása és I. Ferencz József megkoronázásának negyedszázados emlékünne-
pére; Törött bors, Víg nóták és csípős rigmusok. 

Ferenczy figyelme minden részletre kiterjedt.35 A „nemes ponyvák” külsőleg 
mindenben hasonlítottak a régebbi ponyvákhoz. Méretük, színük, a tipográfia, sőt a 
címek is szinte megtévesztően hasonlóak voltak a korábbiakhoz. A füzetek tartalma 
viszont az erkölcsi tanulságokat, történelmi ismereteket, az irodalom, a költészet 
megismerését szolgálta. Ferenczy 1891-ben ezt így fogalmazta meg: „Ismertem népünk 
tudatlanságát… tudományos, ipari, közjogi, közgazdasági s egyéb kérdésekben; ismer-
tem naivságát, becsületes őszinteségét, hiszékenységét, pazarló természetét, politizáló 
hajlamát, úrhatnámságát; megfigyeltem néplélektani szempontból minden jó és rossz 
tulajdonait, s ezeket mind számba kellett vennem a részére készülő olvasmányok 
összeválogatásánál, megíratásánál. Tudjuk, hogy az egyszerű, iskolázatlan nép 
legnagyobb része ma sincs tisztában a telegráffal, a tudománynak a gyakorlati életben 
alkalmazott legtöbb vívmányával… Köztudomású, hogy népünknél a kuruzslóknak, 
jövendőmondóknak, kártyavető asszonyoknak nagy a hitele, a bizalmatlanság a 
tűzbiztosítási intézmény iránt, noha évről-évre százezrekre menő vagyont pusztítanak 
el a tűzvészek, az élet és az egészség csekélyre becsülése, a nagy gyermekhalandóság, a 
szerencsehajhászat (lutrizás, kártya). Ismeretesek a körükben előforduló gyakori 
vadházasságok, a veszekedésre, perlekedésre való hajlamok, az állatkínzás, az iszákos-
ság (a fertelmes pálinkaivás), a könnyű adósságcsinálás és egyéb hasonló tulajdonsá-
gok és bajok a melyeknek gyógyítását a Magyar Mesemondó feladatai közé soroltam.” 

A sorozat döntő többsége illusztrált volt, ezek jelentős részét Jankó János (1833–
1896) készítette, aki a korszak legjelentősebb rajzolója volt. Kb. 70.000 rajza a Bolond 
Istókban, az Üstökösben és a Borsszem Jankóban jelent meg. Ferenczyhez hasonló 
elképzelése volt a jó ponyváról Kossuth Lajosnak is, aki szerint a vásári ponyvára 
rossz helyett jó ponyvát kell vinni, a „hasonszervi gyógymód” e járványnál is sikeres 
lehet. 

Hogy mennyiben lehet az egyes füzeteken számon kérni Ferenczy kitűnő, értékes 
célkitűzését, azt másfél évszázad után nehéz eldönteni. Nyilván a füzetek tartalmá-
nak, stílusának mai értékelése számos ponton vitatható, de a cél, a szándék egyértel-
műen pozitívan értékelhető. Elég itt a ponyva romboló hatásával azonos televíziós 
műsorokkal szembeni társadalmi tehetetlenségre utalnunk. 

A Magyar Mesemondó füzetek példányszáma változó volt, de kb. 20–40.000 
példányra tehető. Terjesztésük – és ez is Ferenczy koncepciójának része volt – a 
korábbi gyakorlathoz hasonlóan elsősorban a vásárokon történt. Az egyszerű nép csak 
véletlenszerűen járt könyvesboltokba, így a hagyományos vásárokat, búcsúkat és a 
házalókat kellett a terjesztésre felhasználni. A füzetek igen olcsón – pár krajcárért – 
kerültek forgalomba. 

35 A sorozat terjesztése Ferenczy koncepciója szerint elsősorban ponyván történt. Ferenczy szerint a nép 
nem jár könyvesboltokba, s különben is a füzetek annyira olcsók, hogy a boltok nem is foglalkoznának 
azok terjesztésével.
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A terjesztés módja ismét Ferenczy ügybuzgalmát bizonyítja. Erről Csáky Albin 
miniszternek Ferenczy így számolt be: „Felolvasást tartottam a Gazda Körben, hogy a 
központi gazdasági egyesület útján a hazai összes gazdasági egyesületeket rábírjam a 
vállalat terjesztésére. Száztizenegy csomagban több ezer füzetet bocsátottam rendel-
kezésre a központi gazdasági egyesületnek ingyen, mely csomagokat a központi 
egyesület juttatott el az ország hasonló egyesületeihez. Felszólítottam minden kir. 
tanfelügyelőt a vállalat terjesztésére, beküldvén nekik mutatványul a füzeteket. 
Körleveleket szerkesztettem a kath. megyéspüspökökhöz és a vallásfelekezetek 
főhatóságaihoz, hogy a felügyeletök alatt álló tanintézetek útján terjesszék a vállalatot. 
Egy nagy csomagot több ezer füzetből küldettem meg Budapest polgármesteri 
hivatalának a kórházak üdülő betegei között való szétosztásra. Hasonlóan a budapesti 
cs. és kir. és a magyar honvédségi térparancsnokságoknak több ezer füzetet küldettem 
a helyőrségekben való szétosztás végett, arra számítván, hogy az illető érdekelt 
olvasók egynéhány füzetét ingyen kapva megismerik a vállalatot s a későbbi füzeteket 
maguk keresik és megveszik. Összeköttetésbe léptem a cultur-egyletekkel, hogy 
megnyerjem őket a terjesztésnek, százezrekre menő füzetet magam forgalomba 
hoztam egyleti összeköttetéseim által.”36

Ferenczy a külföldön élő magyarokra is gondolt. „A vállalat valósággal nagy 
elterjedést nyert abban a körben, ahová szánva van, nagy mennyiségbe kerül az ország 
minden vidékére, sőt a külföldön élő magyarok közé is eljut. Nagy csomagokban 
került Bukarestbe, Widinbe, Krajovába, Bulgáriába, Szerbiába, sőt Amerikából is 
érkeztek megrendelések New-Yorkból, Pitsburgből. Észrevehető hatása van a vállalat-
nak abban, hogy megszűntek az Angyal Bandit, Sobrit, Zöld Marcit, Spangát dicsőítő 
füzetek. Azok a körök, melyek ezelőtt a betyárromantikát és a rablóhistóriát termelték 
és bocsátották közre, ma már a Magyar Mesemondónak megrendelői és terjesztői.”37

Egyes megítélés szerint a sorozat új korszakot jelentett az igénytelen irodalommal 
szemben folytatott harcban. Bayer József 1904-ben az Egyetemes Philologiai Közlöny-
ben a következőt írta: „Azóta, hogy a kormányzat által anyagilag is támogatott 
Magyar Mesemondó irodalmilag előkelőbb hangot honosított meg a ponyvatermék 
szalmafödeles kunyhójában, a ponyva régebb termékei mind jobban eltűntek a vásári 
„istoriás” asztaláról.”38

A ponyvák elleni küzdelem Trefort és Csáky minisztersége után is folytatódott, de 
ezek a törekvések (pl. népkönyvtárak, iskolai könyvtárak, majd egy 1942-ben kiadott, 
a ponyvát tiltó rendelet) bemutatása meghaladja írásunk kereteit.

Írásunkban mindössze azt kívántuk bizonyítani, hogy az igénytelen „aljairodalom” 
ellen a XIX. század második felében összefüggő és részben eredményes támadás 
indult. Ennek eredményessége további tanulmányok sokaságát igényelné. – Talán 
vitatható pesszimizmussal, de a tények ismeretében csak annyi változott, hogy az 
„aljairodalom” a ponyváról a képernyőre és a csillogó kirakatokba került. 

36 Révai Mór János i. m. 97. p.
37 Lengyel Andor i. m. 46-47. p.
38 Bayer József (1904): Adalékok a magyar ponyvairodalom történetéhez. Egyetemes Philológiai Közlöny, 

1904. 456. p.
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AMIRŐL NEM LEHET BESZÉLNI, 
ARRÓL IS BESZÉLNI KELL – AVAGY 
KÉPMUTATÓ-E A KORTÁRS IFJÚSÁGI 
IRODALOM

LOVÁSZ ANDREA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA LOVÁSZ: WE HAVE TO TALK ABOUT THINGS 
WE CAN’T TALK ABOUT – OR HOW HYPOCRITICAL IS 
CONTEMPORARY YOUTH LITERATURE? 

Problem-centric books focus on one issue only: being different, disobeying the norm, 
being the antithesis of conformity (alcoholism, racism, homosexuality, domestic 
violence, suicide, drug abuse, teacher-student sexual relationships, terminal illness, 
etc.). Focusing on such issues also means drawing attention to or highlighting them.

Acknowledging the existence of the large amount of literature related to such crisis 
topics and tacitly interpreting it as a response to society’s need leads us to one main 
question: if we stop marginalising or ignoring taboo topics are we also exaggerating 
them?

On one hand, the thematic richness is an obvious reaction and, as such, it can be 
interpreted as the “liberation” of literature as it addresses larger audiences. On the other 
hand, it can also be interpreted as a service – the literature is trying to define solutions, 
although this is not its task, or better said, this is not THE task it was meant to fullfil. 

Another recurring question arises – does the literature have the right to confront its 
audience (in this case teenagers, who often have a hard time keeping an emotional or 
intellectual distance) with an issue for the sake of that issue or for the sake of 
confrontation? Or is the literature only playing on the youth’s attraction to secrets and 
exploiting these desires for additional sales (ie. more people will buy the book than the 
number of youth actually confronted with a particular issue). This is not only a question 
related to the theory literature or the sociology of literature, rather it is a marketing 
strategy, and therefore a tremendous cynicism of those involved in it.

A címben szereplő kortárs ifjúsági irodalom talán túlságosan is nagy intenziójú 
fogalom ahhoz, hogy ennek csupán egyetlen aspektusát vizsgálja ez az írás, tudniillik 

1 Lovász Andrea PhD, gyerekirodalom-kutató, kritikus, Szentendre
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az utóbbi néhány évben bekövetkezett tematikai változásokat, a kortárs (gyerek- és) 
ifjúsági irodalomnak azon műveit, melyeket az eddig nem centralizált, mi több, eddig 
marginalizált vagy éppen ignorált egyéni és társadalmi krízishelyzetek, úgynevezett 
tabu témák határoznak meg.2 Ezek a problémacentrikus könyvek egyetlen témára 
épülnek, de az alapvetően másságként, normaszegésként, tehát mindig a konform, az 
elfogadott ellenpólusaként tételeződik (alkoholizmus, rasszizmus, homoszexualitás, 
családon belüli erőszak, bántalmazás, öngyilkosság, drog, tanár-diák szexuális 
viszony, halálos kór), a felmutatással, fókuszálással erősítik meg az adott problémát, 
hiszen ráirányítják a figyelmet. Az egyetlen krízishelyzetre kiélezett művekre vonat-
kozó alapvető kérdés az, hogy – ha már konstatálható ez a könyvkorpusz, és ha 
hallgatólagosan a társadalom irányából történő igényre adott egyfajta válaszként 
értelmeződik – a tabu témák marginalizálásának vagy éppen ignorálásának megszű-

2 A hazai ifjúsági irodalomban (amit ki nem mondott konszenzus szerint értelemszerűen a gyerekiroda-
lom, azaz a gyerek- és ifjúsági irodalom részhalmazának tekintek) az utóbbi néhány évben több kiadó 
is külön sorozatokat szentelt a problémaközpontú könyveknek:

A Móra Kiadó saját Tabu sorozatáról ezt írja: „TABU – törd meg a hallgatást! A sorozat kötetei el-
hallgatott  témákról, kényes kérdésekről, megrázó történetekről szólnak, többek között családon belüli 
erőszak, pedofília, iskolai erőszak, tanár-diák viszony, fogyatékossággal élők.” Itt jelentek meg: Beate 
Teresa Hanika: Soha senkinek, ford. Győri Hanna, 2011; Paola Zannoner: Célvonal, ford. Todero Anna, 
2011; Stéphane Servant: Tűzkeresztség, ford. Pacskovszky Zsolt, 2011; Charles Benoit: Te... voltál, ford. 
Puller István, 2012; Pacskovszky Zsolt: Szabadesés, 2013; Julie Anne Peters: Amikor ezt olvasod, én már 
nem leszek, ford. M. Szabó Csilla, 2015. 

A Kolibri Kiadó „Magasfeszültség – amikor húsunkba vág az irodalom. Szívfacsaró történetek, 
kibeszélhető tabutémák” emblémái „olyan irodalmi alkotásokra kerülnek rá, melyek kényes témákat 
járnak körül, izgalmas, újszerű nyelven íródtak, vagy épp nézőpontjuk tér el a megszokottól. Ezek a 
könyvek úgy hatnak, akár a valóságbeli magasfeszültség, melyet a transzformátorok – jelen esetben az 
olvasmányélmények – kisebb feszültséggé alakítanak. Feldolgozzák, de legalábbis továbbgondolásra 
ösztönözik az adott problémát. A Magasfeszültség embléma azt is jelenti, hogy az adott történetről ér-
demes, fontos, sőt kell is beszélgetni. A téma arra hivatott, hogy közösségek (például családok, iskolai 
osztályok, drámaszakkörök stb.) vitatkozzanak róla, továbbgondolják az olvasottakat, hiszen azok 
mély erkölcsi kérdéseket, összeesküvés-elméleteket, intrikákat, politikai folyamatokat és megannyi 
más dilemmát vetnek fel. A Magasfeszültség emblémával ellátott könyvek nyitott, befogadó olvasók-
nak szólnak, olyanoknak, akik engedik, hogy húsukba vágjon az irodalom.” A sorozatban megjelent: 
Arne Svingen: Magas cé és jobbhorog, ford. Petrikovics Edit, 2013; Sally Gardner: A Hold legsötétebb 
oldala, ford. Pék Zoltán, 2013; Guus Kuijer: Minden dolgok könyve, ford. Wekerle Szabolcs, 2014; Sarah 
Cohen-Scali: Max, ford. Tótfalusi Ágnes, 2015; Varga Bálint: Váltságdíj nélkül, 2015; Brynjulf Jung 
Tjonn: A világ legszebb mosolya, ford. Petrikovics Edit, 2015. 

A Tilos az Á Könyvek Vészkijárat sorozatát a „Bátor témák”, illetve a „Fontos témák” alá sorolta be 
a Pozsonyi Pagony, a bemutatkozó szöveg értelmében e könyvek kemény témákról, gyakran láthatat-
lan problémákról szólnak. „A problémád olyan, mint egy szoba, ahová be vagy zárva. De van kijárat, 
csak tudnod kell, hol keresd. A vészkijárat sokszor ott van egy karnyújtásnyira. Vészkijárat lehet egy 
felnőtt, egy barát, egy testvér, de akár egy könyv is. Vészkijárat mindig, mindenhol van, keresd meg!” 
A sorozat kötetei: James Lecense: Trevor, ford. Moldova Júlia, 2014; Bódis Kriszta: Carlo Párizsban, 
2014; Anna Woltz: Száz óra sötétség, ford. Rádai Andrea, 2014; Mán-Várhegyi Réka: A szupermenők, 
2015; Eve Ainsworth: 7 nap, ford. Demény Eszter, 2015.

A Menő Könyvek, a Manó Könyvek Kiadó „nagytesója”, hitvallása: „MINDENKI LEHET MENŐ. 
Nem hiszünk abban, hogy vannak menő klikkek és vannak lúzerek. Nekünk nem számít, milyen 
cuccaid vannak, hány éves vagy, hány kiló, milyen a bőrszíned, milyen a nemi és a szexuális identitá-
sod, sportolsz-e vagy sem, bírod-e a csípős szószt, vagy nem, vagy hogy hány macskával osztod meg az 
életed. Egy dologban viszont hiszünk: hogy olvasni jó. Mert egy klassz könyv elgondolkodtat, felemel, 
nyitottabbá tesz, szórakoztat, és még az is lehet, hogy megváltoztatja az életünket. Mert olvasni menő. 
Igyekszünk olyan könyveket kiadni, amelyektől a 12 felettiek jobban érzik magukat a bőrükben.” A so-
rozat első kötete, Kalapos Éva: Massza (2016) című könyve az online és offline megfélemlítésről szól.
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nése kötelező módon túldimenzionálást is jelent? Hiszen a kiemelés, körbevilágítás 
tartja tulajdonképpen életben magát a problémát, ha nem éppen autogeneratív 
gesztusként értelmeződik az egész folyamat. Holott, ha van/kell legyen bármilyen 
pszichológiai, pedagógiai szándék e művek mögött, akkor talán az lehetne, hogy a 
sokszínűség jó, pontosabban az, hogy a másság természetes (értelemszerűen más 
megítélés alá esnek az életet, a bármilyen, bármihez való szabadságot veszélyeztető, 
bántalmazást tematizáló művek). 

A tabu megnevezés ezeknél a könyveknél csak és kizárólag egy időfaktor bevezeté-
sével értelmezhető: ami eddig tiltottnak, nemkívánatosnak, elhallgatottnak minősült, 
az most már kimondatik, lehet írni róla, kell beszélni róla. Az időtényezőből adódó 
esetlegességen túl (azaz, mi számít kimondhatatlannak vagy éppen megkerülhetetle-
nül fontosnak adott történelmi, társadalmi pillanatban) és az időtényezőből adódó 
autodekonstrukción túl (azaz, ha most éppen ebben az időpillanatban beszélünk, 
olvasunk róla, már meg is szüntetődik a tabu mint olyan, de legalábbis nem értelmez-
hető) a kérdés hasonló dimenziójú kritikus pontja a modalitásban rejlik. Azaz az 
irodalmi produktum létrehozói tekintetében (nota bene: a szerző-olvasó, vagy éppen a 
szerző-közvetítő-olvasó interakciója maga hozza létre az irodalmi művet) lehetséges 
és szükségszerű logikai kategóriák mentén bomlik ki a probléma: a megengedés 
hangsúlyozottan liberalizáció, felszabadítás – mindenképpen valamely tiltás, autoritás 
alóli nyitás –, jelen esetben a kanonizált, többnyire intuitíven tudott tematikai gátak 
lebontásának szabadságát jelenti. Viszont a szükségszerűség társadalmi, szociológiai 
motiváltságának deklarációja mellett figyelembe kell venni a kérdéskör sokkal kevésbé 
fennkölt, sokkal materialistább aspektusát, tudniillik az értékesítési mutatók megha-
tározó szerepét (még akkor is, ha ez kizárólag a kiadói kínálat szélesedéséből adódik) 
– amit természetesen ismét lehet társadalmi, szociológia, pszichológiai igényekkel 
magyarázni (nem feledve ismét az időfaktorból adódó látványos olvasásszociológiai 
mozgásokat). A lehetségesség az irodalom irányából történő mozgás, pontosabban az 
irodalmi kánonok változásából következik, a szükségszerűség pedig a társadalom 
deklarálatlan, ám nagyon is regnáló elvárása – legyen az akár a jelen társadalmi 
viszonyok megoldatlanságainak, gócpontjainak tükrözése, legyen akár a mai kama-
szok világba-vetettségéből adódó pszichológiai igény. 

A tematikai gazdagodás mindenképpen válaszreakció az irodalom részéről, s mint 
ilyen, értelmezhető nyitásnak, az irodalom tényleges felszabadulásának (tudniillik 
szélesebb olvasóréteget szólíthat meg), de értelmezhető szolgálatnak is (azaz az 
irodalom megoldási stratégiákat kényszerül megfogalmazni, holott ez nem a feladata, 
pontosabban nem ez a feladata). 

A társadalmi szolgálatként értelmezett tematikai gazdagodás esetében az irodalom, 
a gyerek- és ifjúsági irodalom visszalép a pedagógia szárnyai alá, amennyiben ismét 
alkalmazott irodalomként tekint önmagára, azaz a megtanítandó, felmutatandó 
tartalmakat tekinti prioritásnak. A hagyományos, klasszicizálódott ifjúsági irodalom 
Jules Verne óta mindig is példákat állított (a nemesség mint olyan, azaz a lelki 
nemesség vagy éppen a nagyon is fizikai, a hőst saját létében érintő hősiesség felmuta-
tásával). Ám az általunk vizsgált könyvkorpusz most nem elsősorban a hőst, nem a 
nagyszerűt emeli ki, s mutatja fel, hanem ellenkező irányúvá fordítja az olvasó remélt 
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alkotói és befogadói munkáját: az elfogadás helyett az elutasítást, a passzív követés 
helyett az aktív problémamegoldást preferálja – s nem feledve, hogy mindezt a demok-
ratizálódás jegyében teszi, azaz a kevés kivételezett helyett/mellett a sok potenciális 
szociálisan, fizikailag, lelkileg sérült, bántalmazott diskurzusba emeléséért (elnézést a 
leegyszerűsítő sarkításért). A referencialitás játékba hozásának paradoxona, hogy a 
(konkrét, kézzel fogható valóságegyezés legkisebb jelét sem mutató) történelmi, kalan-
dos ifjúsági regények hősei hús-vér figuraként rögzültek, azaz nagyon is létező 
hősként. Az erős referenciális funkcióval bíró kortárs ifjúsági irodalom hősnek 
aposztrofált figurái azonban megmaradnak irodalmi főszereplőknek, hiszen minden-
féle heroikus küzdelmeik ellenére sem indikálnak az olvasóktól vágyat a velük való 
azonosulásra, jobb esetben is csak az érintettség lehetősége vagy a távolságtartó 
empátia mozgósítódik mint befogadói munka. (Perszisztál továbbra is háttérproblé-
maként a kérdés, hogy kik a valódi, tényleges olvasói e könyveknek – a válasz függvé-
nyében szélesebb, avagy szűkebb a fenti skálán való mozgás.) Az empátia érzelmi 
viszonyulásként természetesen minden esetben pozitív előjelű, ám olvasói magatar-
tásként mégiscsak feltételez egyfajta távolságtartást, hiszen mindig kívülről érkező, 
külső marad – a követendő hőssel való belső, teljes elfogadáshoz képest; ha úgy 
tetszik, lehet ez az idealizmus és realizmus/naturalizmus antinómiájaként kibomló 
problémája is a kortárs ifjúsági irodalomnak.3

Társadalmi, hovatovább népnevelői funkciót vindikálva a kortárs ifjúsági iroda-
lomnak, üdvözlendő annak a szociális érzékenység növelésében játszott szerepe (még 
ha az egyes problémák ábrázolását tekintve nagyon is kontraproduktív lehet, azzal, 
hogy stigmatizál), ám ez a potenciálisan demonstrálható sajátossága csak a társada-
lom irányából értékelhető pozitívan, hiszen e funkció erősödése, a ritka kivételnek 
számító alig néhány művet kivéve, együtt jár a szépirodalmiság romlásával. Az irodal-
miság természetesen nem jelenti azt, hogy az irodalom nyelve és problémakezelése 
csak és kizárólag annyira magas szintű lehet, hogy azt érteni-élvezni csupán kevesek 
kiváltsága, és hogy ezzel szemben a populáris irodalom, amit sokan olvasnak, 
alacsonyabb rendű, kommersz termék. Az ilyenfajta polemizálás látványos, de mára 
anakronisztikus – vagy legalábbis kérdéses. Ám a tabu-könyveknek tagadhatatlanul 
van egy ehhez kapcsolódó, esztétikai jellegű problémája – és ez megint a képmutató-e 
a kortárs ifjúsági irodalom kérdésre adandó igen válasz mellett szól: tudniillik a 
társadalmi igényekkel motivált tematikai nyitás szükségszerűen a szélesebb olvasókö-
zönség elérésének szándékával történik, ez pedig (bármennyire elitistának hangzik) a 
megformálás módját is negatívan befolyásolja. Nemcsak annyiban, hogy az adott mű 
sokak számára érthető kell legyen, tehát ez önmagában már jelentős redukciót követel 
a szerzőtől, hanem abban is, hogy a megformálás milyensége, maga az elméletileg 
üzenethordozóvá avanzsált mű sokkal kevésbé lesz látható – s ezzel együtt lehet 
ujjongani a hős (és a főszereplő) mint olyan halálának, hiszen már nem ő, hanem 
maga a probléma a fontos. A kulcsfogalom az intencionalitás lehet – s ezzel együtt 

3 A tabu-témájú könyvek befogadásánál jelentkező problémáról, azaz a kizárólagos emocionális meg-
közelítés veszélyeiről részletesen lásd az alábbi írásomban: A téma agressziója. Fordulópont, 2010/3, 
65–73; illetve: Tempora, mores, avagy erkölcsi nevelés és gyerekirodalom manapság. Könyv és Nevelés, 
2014/2.
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ujjonghatunk a szerző mint olyan feltámadásának is: a „társadalmi megrendelésre” 
születő művel együtt ő is előrelép, nemcsak mint a problémát prezentáló előadó, 
hanem a vállalás tényét és súlyát is hordozó, felelős közvetítő, és úgy is, mint a művet 
végérvényesen és megfellebbezhetetlenül lezáró alkotó. S így ismételten az irodalmi-
ság, az irodalom változásának, ha úgy tetszik, romlásának kérdése vetődik fel, hiszen 
a zárt, szerző és olvasó részéről egyaránt irányított műveknek sokkal inkább a 
pedagógiához, mintsem az irodalomhoz van közük. Egyrészt eleve a centrálissá tett 
probléma csak az intencióból adódóan probléma (még akkor is, ha a társadalmi 
konvenciókból eredeztethető), azaz csak problémaként, megoldandó társadalmi 
feladatként aposztrofálódik. Másrészt az a mű, ami a szerző intenciója szerint problé-
maközpontú műnek készül (függetlenül attól, hogy az eladhatóság, az aktuális 
irodalmi divatirányzatok vagy a társadalmi elvárások motiválják), és ami  ráadásul az 
olvasó intenciója szerint is problémaközpontú műként olvasódik (és e műveknél az a 
bizonyos probléma eléggé pregnánsan van jelen ahhoz, hogy ne lehessen félreérteni), 
prédikáció, példabeszéd, esettanulmány lehet, de irodalom csak a legritkább esetben. 
A problémacentrikus irodalom képmutatása a megformálásban is jelentkezik: mivel 
kizárólag történetekben, figurák mozgatásával, jól meghatározható tér- és időstruktú-
rák alkalmazásával teszi mindezt, elsődlegesen a szépirodalom megjelölésre tart 
igényt – önmagára (szép)irodalomként tekint, és az olvasóinak is ekként prezentálja 
magát, holott elsősorban nem az. 

A hős halála és a szerző feltámadása lehet csupán irodalomelméleti, spekulatív 
hozadéka a problémaközpontú könyveknek, de kétségtelen, hogy ennek következmé-
nyei jelentősen befolyásolják a (gyerek)irodalomról szóló diskurzusainkat egészen 
addig, hogy van-e végül is létjogosultsága az önálló, irodalomnak nevezett gyerekiro-
dalomnak. Nem kellene-e mégis egyszerűen a „felnőtt” irodalomba, azaz egyszerűen 
az irodalomba sorolni a gyerekeknek szánt szépirodalmi igényű műveket, s nem 
irodalomként, vagy ha igen, alkalmazott irodalomként beszélni azokról, amelyek 
elsősorban a tanítást tűzték ki célul? (Úgy tűnhet, ez a szembeállítás is konzerválja az 
„irodalom, tehát értékes – nem irodalmi értékű, tehát silány” antinómiát, de jelen 
esetben egyszerűen az elnevezésekre kérdez rá.) Az ide sorolt művek értelmezését, 
értékelését merőben más szempontok irányítanák, s nem állna fenn annak veszélye, 
hogy esetenként a műtől idegen, vagy legalábbis nem releváns értékeket kérne számon 
a befogadó. (A problémacentrikus könyvek többsége jól-rosszul rögzült sémákkal, 
toposzokkal, figurákkal operál, hiszen éppen e társadalmi, szociális konvenciók 
függvényében definiálja önmagát – a sematizmus, sablonszerű ábrázolás, az erős fóku-
szálás itt az egyszerűsítés eszköze, az értehetőség érdekében történik. Mindez egy 
szépirodalmi műben, amely alapvetően többsíkúbb, komplexebb, hiányként értelme-
ződne.) 

Irodalomelméleti megfontolásokon túl adódhat egy másik hozadéka is a 
problémacentrikus könyvek elkülönítésének. A gyerekirodalmon belüli könyvkorpusz 
éppen a külön-állóságnak köszönhetően szegmentálódhat, és így saját potenciális 
olvasótáborát is redukálja, hiszen a célközönség pszicho-fiziológiai meghatározottsá-
gából adódóan elenyésző a problémahelyzeteket keresők száma, s nemcsak a könnyebb 
ellenállás elvéről van szó, hanem arról is, hogy az önépítkezés minden kamasznál 
éppen elég bonyolult és nehéz bármiféle egyéb terheltség nélkül is. Csak a társadalom 
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részéről jelentkező igény értelmében kell megtalálni a problémacentrikus könyvek 
olvasóit, sőt minél több olvasónak kell felhívni a figyelmét az adott problémára.4 

Az irodalom irányából történő nyitásként értelmezve a problémacentrikus könyvek 
megjelenése mindenképpen üdvözlendő, hiszen bármilyen jellegű gazdagodás, még a 
tematikai is, az irodalom sokszínűségét, s így az olvasóbázis potenciális növekedését 
erősíti. Az eufória mellett azonban valódi aggályok fogalmazódhatnak meg, azaz ha 
valóban szükség van ilyen jellegű könyvekre, akkor miért pont most jelentkezik ez az 
igény, illetve mit lehetne tenni, hogy egyáltalán ne legyen szükség ilyen könyvekre 
– még akkor is, ha e kérdések megválaszolása nem az irodalom feladata, s önmaguk-
ban nem érintik az irodalom gazdagodásának tényét. Ám a társadalmi igény irányá-
ból történő irodalmi nyitás, s ehhez kapcsolódva az irodalomtól kimondva vagy 
kimondatlanul elvárt válaszlehetőségek keresése, egyáltalán az adott problémák 
megoldásába való bevonása hangsúlyozottan a társadalom s az irodalom, jelen esetben 
a pedagógia és az ifjúsági irodalom erősödő korrelációját jelzi. 

A társadalmi problémák célzott felvállalásával az irodalom mint olyan tetszeleghet 
egyfajta messiás-szerepben, mivel társadalmi felelősségvállalásával, ráadásul az erre 
talán leginkább érzékeny olvasóközönség megszólításával önnön szerepe kivételesnek 
tűnhet – nem feledve, hogy a pedagógia irányából az irodalom mint üzenethordozó 
mégiscsak egyszerű szemléltető eszközzé lesz, legyen bármilyen kiváló, esztétikailag 
magas mércével mért megvalósulási formája ennek egy-egy adott mű. Ugyanakkor a 
társadalmi, szociológiai, pszichikai megoldatlanságok megmutatása a célkorosztály-
nak tett leleplező, feltáró gesztusként értelmeződik, s így a problémaközpontú 
könyvek potenciális küldetéstudata nemcsak a társadalom irányából erősítődik meg, 
hanem az olvasók irányából is, ugyanis e művek nemcsak hogy felvállalják (a társada-
lomtól átvállalják) a problémákat, hanem meg is mutatják az érintetteknek (az 
olvasókat beavatják). De az olvasókkal megteremtődő cinkosság értelemszerűen csak 
álca lehet – még akkor is, ha a tabudöntés normaszegés, s az ebben résztvevők 
tulajdonképpen társakká lesznek –, hiszen itt egy jól irányított, nagyon is kontrollált, 
minuciózusan kidolgozott folyamatról van szó: az autoritás (jelen esetben a felnőtt 
társadalom) válogatja ki, mit tekint a gyerekirodalomban tabunak, s mit ítél a tabuk 
közül adott időpillanatban és társadalmi kontextusban leleplezhetőnek. A döntés 
eredményeképpen létrejövő művek mint produktumok és produkciók izgalmasak, 
hiszen alapvetően a fent említett cinkosságra és az olvasók eredendő kíváncsiságára, 
ráadásul a kamaszok evidens normaszegésére, ha úgy tetszik, egyszerűen az olvasó 
voyeurizmusára alapoznak. De mindez valójában domesztikálás. Egyrészt az olvasók 
irányába tett (kisebb vagy nagyobb fokú, de mindenképp) eufemizálása, vagy, a kellő 

4 Mindezek mellett adódik egy, e dolgozat keretein túlmutató társadalompszichológiai vetülete is a 
kérdésnek: a tabu létrehozásának és feloldásának motivációs bázisában kitüntetett szerep juthat a tabut 
kezelő (itt: a felnőtt író/társadalom) lelkiismeretének, s ezzel szoros összefüggésben saját frusztráci-
óinak, hiszen aktuálisan a „lehet írni róla” feloldás a „kell írni róla” imperatívuszt jelenti, s ennek di-
agnosztizáló jelzésértéke van. Az irodalom/gyerekirodalom – a célközönség irodalomtudatosságának 
hiányára alapozva s azt esetenként ki is használva – pedig óhatatlanul, legalábbis társszerepbe kénysze-
rül a pedagógia, pszichológia, szociológia mellett, ugyanis deklaráltan karitatív, s úgy is működteti 
saját rendszereit, mintha közvetlenül is képes lenne a probléma megoldásában segítséget nyújtani.
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hatás érdekében, torz túldimenzionálása az adott problémának. A domesztikálás 
másrészt a megformálásból adódik, hiszen amit az olvasó kap, az egy írói alkotássá, 
jobb esetben (szép)irodalommá szelídített prezentáció. A tabudöntés így valóban nem 
értelmezhető sem az író, sem az olvasó szempontjából, kizárólag a tematikai gazdago-
dás irányából. (A domesztikált lázadás talán a művek sorozatba rendezésének tényével 
még erősebben artikulálódik, még érthetőbb, hiszen az esetlegesség, az olvasó egyéni 
hozzájárulásának, azaz az egyéni felfedezésének legcsekélyebb esélyét is kizárja.)

Ráadásul az, ami egy műbe kerül, maga is fikcióvá válik, tehát nem maga a prob-
léma, hanem annak valamiféle ősképe, tudott, többnyire tapasztalati úton kreált 
tipológiája jelenítődik meg (az alkoholizmus mint olyan). Fikcióként az irodalom csak 
tipizálhat, még akkor is, ha azt éppen nagyon is egyéni esetek felmutatásával teszi, és 
saját fikcionalitásából adódik az is, hogy így nem is kínálhat megoldást az egyes 
egyének, talán az éppen érintett olvasók problémájára, hiszen ehhez semmilyen 
eszközzel nem rendelkezik. Valójában a problémával történő szembesítésben egyedül 
hagyja az olvasót: ha egy történetnek az adott helyzetet megnyugtatóan rendező 
megoldás a vége, akkor ráadásul kiábrándító keserűségben, hiszen csak ráerősít a 
valóság-fikció antinómiára („a regényekben persze, hogy jól végződik minden, pedig a 
valóságban...”) – holott a mű centrális problémáját addig a valóság problémájaként 
prezentálta, és a recepcióban is az olvasottak valóságvonatkozásainak megkeresését, a 
valóságra való alkalmazhatóságot, összességében fikció és valóság összemosását 
preferálta. Ha pedig egy problémacentrikus műnek „nem jó a vége”, akkor az csak 
megerősíti a személyében fizikailag is, de érzelmileg mindenképpen érintett olvasó 
magára hagyottságát. 

A napi szintű gyakorlatban ugyanis könnyedén ignorálódik az a premissza, hogy az 
irodalmi mű maga fikció, s éppen ez a megkülönböztető sajátossága, tehát az, amit 
problémacentrikus könyvként az olvasó a kezébe vesz, nem tényfeltárás, nem interjú-
kötet, nem dokumentumregény, nem pszichológiai elemzés, nem esettanulmány, nem 
rendőrségi nyomozati anyag – hanem többnyire ifjúsági regény. A fikciós irodalmiság 
elsősorban persze az olvasó irányából problematikus, ugyanis az olvasói 
elváráshorizont egyszerűen elmossa azt: a célkorosztály tényirodalomként olvassa az 
általa ismert, konkrét valóság díszletei, kellékei, szereplői között játszódó történeteket, 
s ezek esetében a személyes érintettség-érzése is felerősödik, hiszen a „lehetnék én is”, 
„de hiszen ezt ismerem” felfedezés, az érzelmi viszonyulás szinte automatizálódik 
(gondolatkísérlet: ugyanazon centralizált probléma például fantasy-irodalmi műben 
kevésbé tűnik erősnek, ezzel együtt jelentéktelenedik, mert az olvasó személyes 
érintettség-érzése minimális – a védettség érzését erősítő műfajspecifikumok, illetve 
azok korosztályos korrelációja külön irodalompszichológiai tanulmány témája 
lehetne). A kamaszkorú elbeszélők sorozatos felbukkanása a művekben maga is a 
fikciós lét ellenében hat, ugyanis a többnyire felnőttkorú omnipotens elbeszélő 
helyébe lépő kortárs valódi társként interpretálódik, és ez megint csak „közelebb 
húzza” az olvasóhoz a problémát.

Megoldásként a tudatos olvasás megtanulása, gyakorlása következne, azaz a fikció 
tudatosítása, de ez még felnőtt olvasóknál is ritkán működik (az egyes szám első 
személyű elbeszélővel operáló fikciós irodalom önéletírás-jellegétől csak nehezen 
vonatkoztatunk el), vagy a művek fikciós jellegének erősítése az író személyének és 
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szerepének további idolizációjával (ha szociológiailag talán nem is, irodalompedagó-
giailag motivált lehet). 

Másodsorban éppen az irodalom játszik rá saját fikciós létének ignorálására, ám 
ezzel saját különállóságát szünteti meg, azt, ami a legnagyobb érték benne, valójában 
saját irodalmisága ellenében játszik. Ez sikeresen meg is valósul, hiszen a téma 
agressziójának köszönhetően az irodalom maga – mint megformálás, mint konstruk-
ció, mint világlátás, mint létmód – tényleg el is tűnik ezekben a művekben, pontosab-
ban hangsúlytalanná, érdektelenné válik. Optimális (aktuálisan alig néhány) esetben 
megvalósulni látszik egyfajta mozgás, folytonos fluktuáció, rezgés, ingázás a művön 
belül: irodalomként működik úgy, hogy deklaráltan megszünteti saját irodalmiságát 
(a témát hagyja előtérbe kerülni) – de mindezt az irodalom eszközével műveli, hiszen 
úgy teszi személyessé az adott problémát, hogy felerősíti azt.5 Irodalmi produktum-
ként adott mű nem is szólhat semmilyen tabu témáról, hanem csak arról, hogyan 
prezentálja, mennyire adekvátan szolgálja ezt a témát – s ilyen értelemben kétszeresen 
is képmutató. Egyrészt az olvasók irányába, hiszen a tényirodalom sajátosságait 
mímeli, s így, ezzel közvetlen segítséget is ígér a probléma megoldására, holott 
nincsenek rá eszközei, hiszen fikciós létéből adódóan eleve csak érintkezhet referen-
ciatartományokkal, de azokat teljes egészében le nem fedheti. Másrészt 
autoreflexiójában is képmutató, hiszen saját önmegsemmisítését hozza játékba azzal, 
hogy a „küldetés”, a problémamegoldás érdekében azt mímeli, hogy ignorálja saját 
fikciósszerűségét és irodalmiságát is. (E pózban történő tetszelgés könnyedén leleple-
ződik a kiadók marketingstratégiájának akár felületes vizsgálatakor.) 
A problémacentrikus irodalomról szóló diskurzusban is, akárcsak az ide sorolt művek 
peritextuális és paratextuális rétegeiben szinte kizárólag a téma artikulálódik, az 
irodalmi jelleg a felmutatás erejére és hatékonyságára redukálódik. Ám ez a redukció 
lényegében maga is hangsúlyozást jelent, azaz a hitelesség, a(z el)hihetőség, a hatáskel-
tés lesz az adott mű nagyszerűségének fokmérője – s mint ilyen, az egész  
problémacentrikus irodalom szólhat kizárólag erről: az irodalom erejéről. 

A „beszélek neked az alkoholizmusról” kijelentés esetében a beszéd/írás aktusán is 
lehet a hangsúly: a téma dominanciája miatt zárójelbe tétetett nyelv és irodalmiság 
(azaz a rámutatás eszközeként definiálódó beszéd/írás mint illokúciós aktus) helyett 
így maga a téma válhat idézőjelessé, hiszen valójában nincs jelen, csak a róla szóló 
beszéd. Vektoriálisnak (és egyenlő nagyságúnak, azaz egyformán fontosnak) tételezve 
téma és hordozója viszonyát, összeadva ezeket megszüntetődnek, tulajdonképpen csak 
a „szövegbe foglaltatás” gesztusa, a szöveg idézőjel jelölő funkciója marad (a fenti 
példára vetítve: az alkoholizmus irodalmiasított formájával találkozik az olvasó, és 
lehet bár adott mű irodalomként jól sikerült produktum vagy benne az alkoholizmus 
hatáshálójának ábrázolása kellően tragikus, az egésznek az alkoholizmushoz vajmi 
kevés köze van). És mivel a beszédaktus (itt a mű egésze) propozicionális tartalmánál 
jóval erősebb maga az adott mű megjelenésének ténye, az illokúciós erő jelölőjeként 
értelmezendő figyelemfelhívás, maga az adott probléma tematizálása válik tényleges 

5 Néhány izgalmas, erős problémacentrikus szöveg: Kira Poutanen (2009): A csodálatos tenger, ford. 
Bába Laura, Cerkabella, Szentendre; Csepregi János (2013): Az amerikai fiú, Ulpius Ház, Budapest; 
Totth Benedek (2014): Holtverseny, Magvető, Budapest. 
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üzenetté. Példánknál maradva, a „beszélek neked az alkoholizmusról” kijelentéssel 
sematizálható folyamatban sem a beszéd ténye, sem a beszéd tárgya nem bír akkora 
erővel, mint a róla való beszéd szükségszerűségének deklarálása, tehát a 
problémacentrikus könyvek működésének ez lehetne az összegző sémája: „fontos, 
hogy beszéljek neked az alkoholizmusról” (értelemszerűen az alkoholizmus szó 
helyettesíthető bármelyik, éppen kiemelt tabu-témával).

Az irodalmi szöveg idézőjelként adhat szabadságot, hiszen az idézőjelbe tett 
fogalmat (a centrális problémát) felszabadítja eredeti jelentéséből, sőt, fikciós léttel (is) 
felruházva olyan excedenst kapcsol hozzá, ami a szerző-olvasó interakció játéklehető-
ségeit valójában kibővíti. Ugyanakkor az idézőjel le is zárja az adott fogalmat, hiszen 
az csak és kizárólag az idézőjelbe tetten értelmezhető, azaz a referenciális érintkezés 
lehetőségeit automatikusan blokkolja. Irodalomelméleti konzekvenciákon túl az 
idézőjelként értelmezett problémacentrikus műnek társadalmi hatása úgy jelentkezik, 
hogy e metaforizációs folyamat eredményeképpen az idézőjel az adott fogalom 
minősítésének megváltoztatását jelöli, azaz (a példánál maradva, az alkoholizmus) a 
műben centrálissá emelt társadalmi probléma irodalmi problémaként is közfigyelemre 
tarthat számot. Ehhez hozzáadódik az erőt jelölő felkiáltójel, úgy is mint a gyerekiro-
dalmi könyvkorpuszon beül immár kiemelt részhalmaz, s úgy is mint az olvasókö-
zönség elváráshorizontjába hipotetikusan integrálódó modalitás-változó. Mindezek 
pedig mégiscsak az irodalom nyitásának eredményességét demonstrálják. 

Ám az, hogy az irodalom idézőjelbe tesz, mi több, felkiáltójellel jelöl meg egy adott 
problémát, akár etikai megítélés alá is eshet. Ugyanis kérdésként vetődik fel, hogy 
van-e joga az irodalomnak a célközönségét, azaz itt az intellektuálisan és érzelmileg is 
távolságot nehezen tartó kamaszokat csak a probléma kedvéért vagy a szembesítés 
megvalósulásának kedvéért szembesíteni bármilyen problémával. Az olvasók vélt és 
remélt (fent említett) titok-vágyát és felnőttesedési vágyát használja ki, tudván azt is, 
hogy e könyvek eladási statisztikáit viszi játékba az adott problémával létükben 
érintett olvasók számával (értsd: remélhetőleg többen veszik majd ezeket a könyveket, 
mint ahányan érintettek lehetnek az adott problémában). Ez pedig már nem annyira 
irodalomelméleti vagy irodalomszociológiai kérdés, hanem a könyvpiac játszmája, de 
mindenképpen a benne résztvevők nagy mértékű cinizmusaként is értelmezhető.





TANKÖNYV, TANESZKÖZ 43

SZARAJEVÓTÓL TRIANONIG IV.
Az első világháború és következményei a rendszerválto-
zást megelőző és követő évek történelemtankönyveinkben 
(1980-tól 1998-ig)1

KATONA ANDRÁS2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse és felesége elleni világhá-
borúhoz vezető szarajevói merénylettől a nagy háborút Magyarország számára véglege-
sen lezáró trianoni békediktátumig alig hat év telt el csupán. Ez a fél tucat esztendő, 
főleg annak lezárása azonban meghatározta egész XX. századi történelmünket, és 
hatása nem halványul el az új évezred kezdetén sem. Ez az írás azt vizsgálja reprezenta-
tív tankönyvminta segítségével, hogyan jelenítették meg és értékelték az 1980-as évek és 
a Nemzeti alaptanterv életbe lépése (1998) közötti időszak magyarországi történelem-
tankönyvei ennek a néhány nagyon fajsúlyos évnek a számunkra tragikus históriáját. 
Általános és középiskolai tankönyveket egyaránt áttekintettünk. Munkánk folytatása az 
1956 és az 1980-as évek közötti időszakot áttekintő korábbi írásnak. Ezúttal tehát a 
rendszerváltozást közvetlenül megelőző és követő időszak tankönyveit tekintjük át, és 
velük kapcsolatban fogalmazunk meg következtetéseket. 

ANDRÁS KATONA: FROM SARAJEVO TO TRIANON, PART IV. 
WORLD WAR I AND ITS CONSEQUENCES IN OUR HISTORY 
TEXTBOOKS IN THE YEARS BEFORE AND AFTER THE 
CHANGE OF SYSTEM (1980-1998)

Just six years passed between the assassination in Sarajevo of Franz Ferdinand, the heir 
to the throneof 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 

1 Előzmények: Katona András (2014): Szarajevótól Trianonig. Az első világháború és következményei a 
Horthy-korszak középiskolás történelemtankönyveiben. Könyv és Nevelés, 16. évf. 4. sz. 33-53.; Katona 
András (2015): Szarajevótól Trianonig. II. Az első világháború és következményei a pártállami időszak 
történelemtankönyveiben I. (1945–1956). Könyv és Nevelés, 17. évf. 4. sz. 74-93.; Katona András (2016): 
Szarajevótól Trianonig. III. Az első világháború és következményei a pártállami időszak történelem-
tankönyveiben II. (1956-tól az 1980-as évekig). Könyv és Nevelés, 18. évf. 1. sz. 61-84.

2 Katona András dr. univ., nyugalmazott főiskolai docens, Eötvös Tudományegyetem BTK Történeti 
Intézet, Budapest
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half dozen years, mainly their close, determined the course of our history for the entire 
20th century, and their impact did not fade at the start of the new millennium either. 
This paper examines, with the help of a representative sampling, how Hungary’s history 
textbooks in the period between the 1980s and the introduction of the National Core 
Curriculum (1998) presented and assessed these several grave, and for us tragic, years of 
history. We examined both primary and secondary school textbooks. Our work is the 
continuation of an earlier paper that examined the period between 1956 and the 1980s. 
With it, we review the textbooks of the period immediately before the change of system 
and afterward, and formulate conclusions associated with them.

BEVEZETÉS

Az 1980-as évek eleje a pártállami rendszer lazulásának időszaka Magyarországon. 
A reformok a közoktatásban is megjelentek, ami az 1978/1980-as tantervek, majd az 
azt követő új tankönyvek megjelenésében volt érzékelhető. Egyrészt általánossá tették 
a tanárok módszertani szabadságát, másrészt – a kiegészítő tananyagok formájában 
– lehetővé vált, igaz, erősen korlátozottan, a szabad tananyagválasztás. (Magyar 
irodalomból már részben szabad tankönyvválasztás is!)3 Újdonság volt az is, hogy az 
új tankönyvek szerzőit pályázati úton választották ki.4 Az 1970-es évek végén, 1980-as 
évek elején az általános iskolai történelemtankönyv-sorozatot a bevezetés előtt ki is 
próbálták, kísérleti osztályokban tanították. Közülük azonban jellemzően a 8. 
osztályos tankönyvi pályázatot megnyerő Fekete Pál-féle tankönyv megjelenését 
megtiltotta a pártközpont, és egy megbízható emberével íratott új tankönyvet.5 
A többi tankönyv írói a pályázat nyertesei maradtak.6 A középiskolás tankönyvek 
szerzőinek tankönyvei nem kerültek előzetesen kipróbálásra.7 Itt a IV. osztályos 
tankönyvpályázat nyertese meg is írhatta a tankönyvét,8 amelyet azonban egy 1989-es 
átdolgozást9 követően már nem forgalmaztak a rendszerváltozást követően. 

3 Az MTA Irodalomtudományi Intézetének fiatal munkatársai (Szegedy-Maszák Mihály, Veres András 
és mások), illetve a Mohácsy Károly által írt tankönyvsorozat. Vö. Tankönyvháború: viták a gimná-
ziumi irodalomoktatás reformjáról a hetvenes-nyolcvanas években. Szerk. Pála Károly (1991). Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete – Argumentum Kiadó, Budapest.

4 A 202/1976. MK 6. OM-KM utasítás a pályázati rendszerű tankönyvírást írta elő. Az Országos Pedagó-
giai Intézet még útmutatót is szerkesztett minden pályázathoz.

5 Természetesen a hivatalos indok az volt, hogy pedagógiai szempontból „taníthatatlan” a könyv, és ezt a 
kipróbálás során is igyekeztek bizonyítani.

6 Filla István, 5. osztály; Balla Árpád, 6. osztály; Helméczy Mátyás, 7. osztály: Helméczy Mátyás (1982): 
Történelem és állampolgári ismeretek az általános iskola VII. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 206.

7 Gyapay Gábor–Ritoók Zsigmond, I. oszt., Eperjessy Géza, II. oszt., Závodszky Géza, III. oszt., Jóvérné 
Szirtes Ágota, IV. oszt.

8 Jóvérné Szirtes Ágota (1982): Történelem a gimnázium IV. osztálya számára. A legújabb kor története. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 229.

9 Jóvérné Szirtes Ágota (1989): Történelem a gimnázium IV. osztálya számára. 1914–1945. Hatodik, 
átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 174. (Az 1945 utáni fejezetek kimaradtak.)
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A tankönyvek didaktikailag igen jelentős átalakuláson mentek át a Kádár-korszak 
utolsó évtizedében. A korszak elején még csak fejezetvégi forrásokat, összefoglaló 
kérdéseket, valamint képi, térképi és rajzos illusztrációkat alig-alig tartalmazó, 
pusztán megtanulandó szövegeket tartalmazó tankönyvek a korszak végére – különö-
sen az általános iskolában – kifejezetten munkáltató jellegűvé, erősen didaktizálttá 
váltak. Ezekben didaktikus rajzok, összefüggésvázlatok, munkáltató kérdések és 
feladatok, valamint a szöveget kiegészítő – és nem pusztán illusztráló – képek, 
térképek segítették immár a tananyag feldolgozását, és nem pusztán „bevágását”, 
megtanulását.

Természetesen mi csupán az első világháború és következményei szempontjából 
vizsgáljuk e szűk két évtized történelemtankönyveit, de azokat a viszonylagos teljesség 
igényével, bár csupán a két meghatározó iskolatípusra összpontosítottunk: az általá-
nos iskola felső tagozatára és a négy osztályos középiskolára. Tematikus jelleggel 
külön alfejezetben vizsgáljuk az első világháború, benne az oroszországi forradal-
mak,10 valamint a tananyagokban egyre inkább szűkülő nemzetközi (és magyaror-
szági) munkásmozgalom ügyét, ezeket is szigorúan csak az első világháború és 
következményei viszonylatában. Ugyanilyen szűkítéssel tárgyaljuk az őszirózsás 
forradalom és a Tanácsköztársaság, valamint a Párizs környéki békék, a trianoni béke 
időszakát, illetve témáját. 

MIT TANÍTOTTAK 1982/1984 ÉS 1990 KÖZÖTT, 
A RENDSZERVÁLTOZTATÁS ELŐTT?

Az „imperialista” világháborúról
Az 1978/1980-as tanterv nyomán az általános iskolai tankönyvben a 7. és 8. osztály 
közötti korszakhatár az első világháború végére került. Így a háború következményeit, 
beleértve az oroszországi történéseket is, a 8. osztályos tankönyv tárgyalta. A 7. 
osztályos általános iskolai tananyagba ezúttal már csak érintőlegesen épültek be az 
oroszországi események, azért a bolsevik párt háborúellenes szerepét és az oroszor-
szági forradalmakat megemlítve. A 7. osztályos tankönyv a háború előzményei 
kapcsán a német felelősséget emeli ki: „A XX. század második évtizedében fokozódott 
a háborús készülődés. Európa nagyhatalmai háborút akartak, fegyverkeztek. A fegy-
verkezési versenyben Németország szerzett pillanatnyi előnyt, és ezért mielőbb szerette 
volna kirobbantani a háborút.” A szarajevói merényletet követően is a „… Monarchia 
Németország biztatására üzent hadat Szerbiának.” Ezután a hadüzenetek sora követ-
kezik azzal, hogy „Rövidesen 34-re emelkedett a háborúban részt vevő országok 
száma.”11 Vagyis szinte először jelzi tankönyv a háború valóban világháború jellegét, 

10 Más interpretációban a februári forradalom és az októberi bolsevik hatalomátvétel. Mi inkább ezt 
használjuk, különösen az 1990 utáni könyvek vonatkozásában.

11 Helméczy (1982) 185. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A szarajevói merénylet (Itt és a további jegyze-
tekben megadjuk, hogy az idézett tankönyvi anyagrész, mely részfejezetben található.)
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hiszen az eddigi könyvek – csaknem kivétel nélkül – az európai eseményekre szorít-
koztak csupán. Ebben persze itt sincs lényeges változás, de az ilyen mondatok szemlé-
letet formálnak. A marxista hagyományok folytatódnak azzal, hogy a nemzetközi 
munkásmozgalom háborúhoz való viszonyának a bemutatása és értékelése beépül a 
tananyagba. A háború melletti általános kiállást és lelkesedést képben és szövegben is 
bemutatva leszögezi a tankönyv: „A nacionalizmus, a sovinizmus elhomályosította az 
igazságot. Azt, hogy a világháború mindkét részről imperialista célokért folyik, hogy 
a nagyhatalmak gyarmatokra, világuralomra áhítoztak, hogy a háború a tőkések 
érdekeit szolgálja, míg a háborúval járó véráldozatot, szenvedéseket a néptömegeknek 
kellett viselniük.” Mindezek a lenini „ismérveket” (pl. harc a világ újrafelosztásáért) 
hangsúlyozzák. A II. Internacionálé korábbi háborúellenes határozatainak ellent-
mondó árulását is megemlítve kiemeli a tankönyv a bolsevikok és Lenin szerepét: 
„A bolsevik párt nem hódolt be a mesterségesen szított nacionalista hangulatnak. 
Lenin az új körülmények közt új jelszót adott ki: az imperialista háborút az uralkodó 
osztályok elleni háborúvá kell átváltoztatni.”12

A háború menetének leírása a hagyományos. A német villámháborús tervek 
összeomlását követően „állásháború”13 alakul ki, kialakul A tömegek és gépek hábo-
rúja, képeken is bemutatva a korabeli fegyvereket (tank, repülőgép, tengeralattjáró, 
gépfegyver, gáztámadás). Az eddigieknél kiemeltebb szerepet kap a hátországban élők 
szenvedéseinek leírása: „A hátországban élők, a nők, az öregek és a gyerekek tömegei 
nélkülöztek. Emelkedtek az árak, de a bérek nem. A gyárosok hadi érdekekre hivatkozva 
egyre hosszabbra nyújtották a munkanapot. A tőkések a hadi szállításokon óriási 
pénzeket kerestek. Mind többen lettek "hadimilliomosok". Ugyanakkor a néptömegek 
helyzete, ellátása napról napra rosszabbodott. Elkeseredést szültek a frontról érkező 
hírek is. Egyre többen maradtak árván, özvegyen, rokkantan.”14 Ezután következik az 
egyre inkább „forradalmi helyzet” leírása a frontbarátkozások bemutatásával (képben 
is!), az érzelmi hatást egy Ady-versidézettel (Ember az embertelenségben) fokozva:

„Szívemet a puska-tus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta.
Néma dzsin ült büszke torkomon,
S agyamat a Téboly ütötte. […]
S megint élek, kiáltok másért
Ember az embertelenségben.”15

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom rövid említését követően azonnal 
A háború befejezése következik, de az amerikai szerepvállalás következményeként: 
„Az Egyesült Államok friss haderejével szemben Németország és kimerült szövetségesei 

12 Uo. 186. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A bolsevik párt a háború ellen
13 Érdekes, hogy az „állásháború” és „állóháború” nem teljesen azonos szakkifejezések, fogalmak keve-

rednek a könyvekben.
14 Uo. 189. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
15 Uo. 191. A tömegek és gépek háborúja
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nem bírtak megfelelő tartalékokat mozgósítani.”16 Általában feltűnően kevés a szöveg-
ben a háborúval kapcsolatos tényanyag, az is kivétel nélkül kiegészítő anyagban: 
Verdun, Somme folyó, Doberdó, Isonzó, Piave szövegben és Gáztámadás Ypernél, a 
Lusitania személyszállító gőzös elsüllyesztése képben, illetve képaláírásban. Ez már 
egy új szemléletű tankönyv, amely szövegével, képanyagával és feladatrendszerével 
együtt használható.

A korabeli gimnáziumi történelemtanítás témánk szempontjából szerencsésebb 
volt azzal, hogy az első világháborúval kezdődött a záró évfolyam tananyaga. Itt tehát 
ugyanaz a tankönyv tárgyalta a háborút és következményeit is. Természetesen a 
részletesebb tárgyalás tekintetében is eltér ez az általános iskolaitól, bár terjedelmileg 
nincs nagy eltérés (9, illetve 11 oldal, igaz, nagyobb oldaltükörben). A legjellemzőbb 
különbség a két iskolafokozat között az, hogy a gimnáziumi történelemtanítás 
lényegesen elemzőbb jellegű. Újdonság az is, hogy az előzmények kiegészítő anyagban 
történő leírása után törzsanyagban tárgyalja a tankönyv a központi hatalmak és az 
antant országok terveit. Ez utóbbin belül említi meg: „Az antant felkarolta a Monar-
chiából emigrált nemzetiségi politikusokat – hiszen ezzel az ellenséget gyengítette, saját 
közvéleménye előtt pedig ezáltal a népek szabadságjogainak védelmezőjeként léphetett 
föl, de nem törekedett a Monarchia szétbomlasztására.”17 Külön tananyagrész szól 
A szemben álló hatalmi csoportosulások erőviszonyairól. Mindezeket néhány oszlopdi-
agram is alátámasztja: a hadosztályok tűzerejéről, a repülőgépek és a flotta arányáról, 
valamint egy számsor a hadiállományban lévőkről 1914-ben. Egyetlen adatsorból sem 
jönnek ki kedvezően a központi hatalmak. Rövid olvasmány szól a haditervekről is.

A tankönyv részletesen tárgyalja a „casus bellit”, a szarajevói merényletet, és az 
utána beálló helyzetet. Azt is megemlíti – igaz, kiegészítő anyagban –, hogy a „… 
Monarchia vezető politikusai közül egyedül Tisza István magyar miniszterelnök emelt 
szót a háború kirobbantása ellen.” Ugyanakkor hozzáteszi: „Az osztrák-magyar 
politikai vezetés egyes köreiben jó ideje az a felfogás uralkodott, hogy a délszláv kérdést 
csak háborúval lehet megoldani…” Törzsanyagban állapítja meg ugyanakkor az 
ultimátummal kapcsolatban: „A jegyzék szándékosan olyan feltételeket tartalmazott, 
melyeket a szuverén szerb állam nem fogadhatott el (pl. hogy a Monarchia rendőrsége 
nyomozzon szerb területen).”18

A háború tárgyalása túllép a megszokott kereteken. Az 1914. évi európai hadi 
események tárgyalása után Az európai háború átalakulása világháborúvá tananyag-
részben ír Japán hadba lépéséről, majd a távol-keleti német gyarmatok elfoglalásáról, 
végül a törökök hadba lépése következett, új frontok nyíltak: Kaukázus, Mezopotá-
mia, Palesztina, Dardanellák. Ugyanakkor a tankönyvekben szintén ritkán emlegetett 
„… Helgoland szigeteknél elszenvedett német vereség … a kikötőkbe szorította a német 
flottát, így az antant tengeri fölénye elsöpörte a német gyarmati uralmat. E területeket 
angol és francia csapatok szállták meg.”19 Az is újdonság, hogy nagyon jó „tézismonda-
tok” zárják a háborús éveket: „Az 1914-es év nem hozta meg a központi hatalmak által 

16 Uo. 193. A háború befejezése
17 Jóvérné Szirtes (1982) 8. (Kiemelés tőlem: K. A.)
18 Uo. 9-10.
19 Uo. 11. Az európai háború átalakulása világháborúvá
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tervezett elsöprő győzelmet. A villámháborús tervek kudarcot vallottak. […] Katonai 
tekintetben a második év a központ hatalmak jelentős fölényével zárult, de a döntést 
mégsem hozta meg.”20 Az első súlyos esztendőt jelentő 1916-ban „Az antanthatalmak 
nemcsak tartani tudták Verdunt, de erejükből tehermentesítő ellentámadásra is telt 
júniusban a Somme folyónál.” Hazánk katonái ekkor Galíciában, Erdélyben és az olasz 
fronton küzdöttek. „[az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai] Magyarországon [is] az 
összeomlás szélére kerültek; mindhárom frontján német hadosztályok jelentek meg. […] 
A stratégiai kezdeményezés 1916 nyarán az antant kezébe ment át.”21 

A háború tárgyalásának menetét itt is megszakítja A munkásmozgalom baloldali 
erőinek harca a háború ellen tananyag. Megjelenik viszont a szociáldemokrata pártok 
és nemzetközi szocialista konferenciák, valamint a magyar szociáldemokraták 
állásfoglalásai mellett a Kimegyek a doberdói harctérre… világháborús magyar 
katonanóta szövege is, igaz, afféle szórakoztató „kakukktojásként”. A háború második 
szakaszát a béketárgyalási kísérletekkel indítja a tankönyv: „1916 második felében a 
központi hatalmak politikusai előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a nagy stratégiai célt, a 
teljes győzelmet nem érhetik el. Románia legyőzése után ezért – kihasználva a kedvező 
helyzetet – 1916 decemberében békeajánlattal fordultak az antanthoz.  […] … a 
békeajánlatot az antant hatalmak elutasították.”22 A hazai helyzetet marxista módon 
így mutatja be a tankönyv: „Magyarországon is alábbhagyott 1915-re a háborús 
nemzeti lelkesedés, és erősödött a békevágy. A szociáldemokrata párt már 1915-ben 
követelte a békekötést. Megbomlott az uralkodó osztályok háborús egységfrontja. […] 
… megerősödött a háború befejezését követelők hangja.”23 Szó esik a királyváltást 
követően a Monarchia békekezdeményezéséről is. Innen kezdve minden a béketerem-
tés kísérlete körül folyik, igaz, más eszközökkel: „A béke kikényszerítésére Németor-
szág 1917 elején korlátlan tengeralattjáró háborút hirdetett meg, ezzel akarván 
megtörni Angliát. Ez a lépés azonban az USA hadüzenetét váltotta ki, […] de a hadba 
lépés valódi oka az volt, hogy az USA nagy mennyiségű áru- és pénzhitelt folyósított 
Angliának és Franciaországnak. Tehát nem lehetett érdektelen számára, hogy melyik fél 
nyeri meg a háborút.”24 Innen kezdve már csak a „vég” bemutatása marad hátra a 
központi hatalmak szempontjából a Szovjet-Oroszországra erőszakolt „imperialista 
béke” és Romániára kényszerített különbéke után. Némileg oldja a drámai helyzetet 
Hašek joviális regényhősének, Švejknek a figurája, akit „a k.u.k. hadsereg bölcshumorú 
közkatonája”-ként ábrázol a tankönyv.25

20 Uo. 11-12.
21 Uo. 12.
22 Uo. 15. Béketárgyalási kísérletek
23 Uo. 15. (Jászi Oszkár háborúellenes írásait és Károlyi Mihály pártalapítását hozza fel példaként.) 

A Monarchia helyzete
24 Uo. 16. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A Monarchia békekezdeményezése
25 Uo. 17. 
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Az oroszországi eseményekről a világháború idején
A 8. osztályos általános iskolás tankönyv a marxi „formációelmélet” jegyében A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom témával kezdődik, mely szerint ezzel a szocializmus 
kora (a „szocialista termelési mód”) kezdődött el, felváltva a kapitalizmust. A februári 
forradalom kapcsán fontosnak tartja megjegyezni: „A hadseregben megtiltották, hogy 
a tisztek tegezzék a katonákat, megtiltották a durva bánásmódot.”26 Itt önálló tan-
anyagrészben kap teret annak hangsúlyozása, hogy Az Ideiglenes Kormány folytatni 
akarja a háborút, a következő indokkal: „1917-ben már látszott, hogy az antanthatal-
mak, amelyekhez Oroszország is tartozott, minden bizonnyal győzelemmel fejezik be a 
háborút. Ezért az Ideiglenes Kormány, noha hangoztatta békevágyát, nem akart kilépni 
a háborúból. Az imperialista külpolitikát a „forradalmi honvédelem” eszméje álcázta. 
Az Ideiglenes Kormány propagandája azt hangoztatta, hogy a cárizmus megdöntésével 
a háború Oroszország részéről elvesztette hódító jellegét, és ha az orosz csapatok 
beszüntetik a küzdelmet, a forradalom vívmányai veszélybe kerülnek.”27

A gimnáziumi tankönyvben a jellemző című Osztályerőviszonyok és politikai 
küzdelmek a polgári demokratikus Oroszországban tananyagban a fordulópontot 
jelentő Kerenszkij-offenzíva kerül a középpontba, a háborús események leírásával: 
„1917 áprilisában az Ideiglenes Kormány külügyminisztere, Miljukov jegyzékben ígérte 
meg az antantnak a háború folytatását. A jegyzék nyomán Pétervárott háborúellenes 
tömegtüntetés zajlott le, amely kormányválságot robbantott ki. […] A kormány […] a 
nehéz belpolitikai helyzetből katonai sikerek felmutatásával akart kilábalni. A június 
közepén megindított offenzíva azonban összeomlott. A háromszázezres hadseregből 
százötvenezren elestek, illetve megsebesültek.”28 Érdekes, ha egybevetjük a „Kornyilov-
puccsról” szóló tankönyvi szöveget a tábornok felhívásával, amelyet szintén közöl a 
könyv: „Kerenszkij és a szocialista miniszterek felismerték a Kornyilov-puccs ellenfor-
radalmi jellegét, de hiányzott az erejük az ellenálláshoz. Ezt az erőt a bolsevikok 
nyújtották a kormánynak. Az általuk szervezett Vörös Gárda fegyveres különítményei 
tartóztatták fel a főváros ellen vonuló lázadó egységeket.” Ezzel szemben így hangzik 
Kornyilov tábornoknak a lakossághoz intézett drámai hangú felhívása, amely persze 
kiegészítő anyagban szerepel: „Oroszok! Nagy hazánk haldoklik! Közel a Vég! Arra 
kényszerültem, hogy nyíltan fellépjek. […] kijelentem, hogy az Ideiglenes Kormány a 
szovjetek bolsevik többségének nyomására a német vezérkar terveivel teljes összhangban 
cselekszik, s […] tönkreteszi a hadsereget és belülről zülleszti az országot. […] Képtelen 
vagyok arra, hogy Oroszországot átengedjem ősellenségének, a németségnek.”29 Szép 
példája ez a multiperspektivikus történelemszemléletnek, pedig e fogalom akkor még 
nem volt általánosan ismert, sőt a marxizmus kizárólagossága volt meghatározó.

A tankönyvek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tárgyalása kapcsán kiemel-
ten és nagyon hasonló módon szólnak a békedekrétumról. Az általános iskolai 
tankönyvben: „Október 26-án a szovjetek kongresszusa Lenin beszámolója alapján 

26 Bíróné (1984) 14. A februári forradalom után
27 Uo. 14-15. Az Ideiglenes Kormány folytatni akarja a háborút
28 Jóvérné Szirtes (1982) 24. A Kerenszkij-offenzíva
29 Uo. 25. Kísérlet a katonai diktatúra megteremtésére
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elfogadta a békéről szóló dekrétumot. A békehatározat elítélte a területi hódítást 
minden formájában, s kinyilvánította a népek egyenjogúságát.”30 És a gimnáziumi-
ban: „A békéről szóló dekrétum elítélte az imperialista rabló jellegű háborúkat. Ajánla-
tot tett valamennyi hadviselő országnak és kormánynak tárgyalások megkezdésére az 
igazságos és demokratikus békéről.”31 Viszonylag hosszan tárgyalják a tankönyvek a 
breszt-litovszki béke létrejöttét, tartalmát és értékelését. „Ennek értelmében Szovjet-
Oroszország jelentős területeket vesztett, de lélegzetvételnyi szünethez jutott.”32 
„A breszti béke megkötésére feltétlenül szükség volt … a gazdasági élet megszervezésé-
hez és a hadsereg kifejlesztéséhez feltétlenül kellett.”33

Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság háborús 
összefüggéseiről
Az őszirózsás forradalmat és a Tanácsköztársaságot az általános iskolai tankönyv 
Az 1918–19-es forradalmak részeként, a gimnáziumi viszont az oroszországi, németor-
szági és magyarországi forradalmakat a Forradalmi hullám Európában részeiként 
tárgyalja. Az általános iskolai könyv külön olvasmányt szentel A forradalmasodó 
Magyarország címmel a forradalom előzményeinek. Ebben szó esik A háború követ-
kezményeiről, képekkel „dúsítva”: Rokkant katonák 1918-ban, Sorban állás a vásár-
csarnok előtt 1918-ban, Hazatérés; valamint az oroszországi forradalom hatásáról 
A munkások „tavaszi hadjárata” 1917-ben tananyagrészben. Az új, „forradalmi” 
kormány helyzetéről és lehetőségeiről így ír: „A soknemzetiségű Magyarország 
felbomlása ellen a polgári demokratikus forradalom kormánya semmit sem tudott 
tenni.”34 Jellemző, hogy a kormány tevékenységéről alig (Október 31. Győzött a 
forradalom, 1918. november 16. Magyarország népköztársaság, A demokrácia kibonta-
kozása, A földkérdés), a kommunista párt megalakulásáról és tevékenységéről bőven, 
külön tananyagban is értekezik a tankönyv (A KMP megalakulása, A kommunista 
befolyás erősödése, Letartóztatják a kommunista vezetőket). A Vix-jegyzék követelései-
ről így szól: „A kormány csődje egyre nyilvánvalóbbá vált. A robbanásig feszült 
helyzetben Vix francia alezredes az antant képviseletében átadott egy jegyzéket a 
magyar kormánynak, amely azt a követelést tartalmazta, hogy a kormány vonja 
vissza a Tisza vonaláig a magyar alakulatokat. A kiürített területeken részben antant 
ellenőrzést vezetnek be, részben a román királyi hadsereg szállta meg azokat.”35

A gimnáziumi tankönyv a Monarchia felbomlását nagyobb nemzetközi összefüg-
gésekbe helyezi: „A központi hatalmak […] kormányai október elején üzenetet küldtek 
Wilson amerikai elnöknek, melyben béketárgyalásokat javasoltak az elnök 14 pontja 
alapján. Ez az üzenet a vereség gyakorlati beismerése volt, igen közel állt a kapituláci-

30 Bíróné (1984) 18. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A szocialista forradalom első intézkedései
31 Jóvérné Szirtes (1982) 27. A Szovjetek II. összoroszországi Kongresszusának határozatai
32 Bíróné (1984) 21. A haza veszélybe kerül
33 Jóvérné Szirtes (1982) 29. A breszti béke
34 Bíróné (1984) 40. A soknemzetiségű Magyarország felbomlása
35 Uo. 44. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
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óhoz.”36 Hozzáteszi: „A Monarchia, illetve Ausztria felbomlása és az új államok 
megalakulása mindenütt viszonylag békésen, a központi hatalom számottevő ellenál-
lása nélkül zajlott le. Ennek egyik oka a császári hatalom erőtlensége volt, a másik pedig 
az, hogy a hevesen fellángoló tömegmegmozdulásoktól és a forradalomtól való félelem 
a nemzeti burzsoákat és a központi hatalom szerveit együttműködésre szorította.”37 
Magyarországon „Károlyi olyan kormányt követelt, amelyben részt vennének a háború-
ban nem kompromittált ellenzékiek, a parlamenten kívüli pártok (az MSZDP és a 
Polgári Radikális Párt), valamint a nemzetiségi pártok is. Azt remélte, hogy liberális 
szellemű nemzetiségi politikával sikerül még átmenteni a soknemzetiségű Magyarorszá-
got. Mivel háborúellenes politikáját az események igazolták, hirtelen megnövekedett 
személyes népszerűsége, sőt Károlyinak az antanthoz főződő feltételezett jó kapcsolatai-
tól a tömegek méltányos békefeltételek kivívását remélték.”38 

Ehhez képest a valóság kiábrándító: A népköztársaság (A polgári demokratikus 
Magyarország 1918. november – 1919. március) tananyagban: „Az újabb fegyverszüneti 
tárgyalásokra november elején Belgrádban került sor. A magyar küldöttséget Károlyi és 
Jászi vezette, a kormány azonban – a közhiedelemmel ellentétben – nem élvezte az 
antant bizalmát.” Ezt a tankönyv a kiegészítő anyagban tovább erősíti: „A fegyverszü-
neti egyezmény hideg zuhanyként érte a még mindig a wilsoni pontokban reménykedő, s 
a Károlyi–Jászi csoport antantkapcsolataitól sokat váró közvéleményt.” Sőt, „A későbbi-
ekben az antant még ezt a szerződést sem tartotta magára kötelezőnek, s nemzetközi 
politikai megfontolásokból a csehszlovák és román burzsoá állam ezt messze meghaladó 
területi igényeit is támogatta.”39 Ebben a „… válságos helyzetben nyújtotta át Vix 
francia alezredes az antant újabb jegyzékét, mely további területek megszállását 
jelentette be. A kormány nem látott kiutat. A jegyzéket nem fogadhatta el, de az ellen-
álláshoz nem volt ereje. Ezért lemondott, a hatalmat a szociáldemokratáknak adva át. 
Az MSZDP vezetőinek többsége – felmérve a munkásság hangulatát – a kommunisták-
kal való megegyezésben látta a megoldást.”40 Először szerepel a korszakban hitelesen, 
hogy Károlyi nem a kommunistáknak „adta át” a hatalmat!

A Tanácsköztársaság kezdeti időszakáról így ír az általános iskolás tankönyv: 
„A proletariátus kedvező nemzetközi helyzetben szerezte meg a hatalmat. Reménységet 
adott, hogy a szovjet Vörös Hadsereg sikeres harcokat vívott az intervencióval szemben, 
hogy kikiáltották a Bajor Tanácsköztársaságot, és a forradalmi mozgalom fellendülésé-
ről érkeztek hírek Ausztriából, Olaszországból, Bulgáriából és más országokból.”41 
Ebből a várakozásból józanít ki A forradalmi honvédő háború című tananyag Fegyve-
res támadás a proletárforradalom ellen része: „A Tanácsköztársaságot április 16-án 
súlyos fegyveres támadás érte. […] Válaszul gyors ütemben folyt a Vörös Hadsereg 
szervezése, az önkéntesek kiképzése. Egy héttel az intervenciós támadás után Budapes-

36 Jóvérné Szirtes (1982) 35. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A Monarchia felbomlása
37 Uo. 36. (Kiemelés tőlem: K. A.)
38 Uo. A politikai helyzet alakulása Magyarországon
39 Uo. 39. A fegyverszünet
40 Uo. 41. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Az osztályharc élesedése, a proletárdiktatúra feltételeinek 

megérése
41 Bíróné (1984) 46. A nemzetközi helyzet
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ten már 24 mozgósított munkászászlóalj vonult fel díszszemlére. A fiatal munkáshadse-
reg élére a Munkástanács Stromfeld Aurélt, a volt Monarchia egyik legkiválóbb vezér-
kari tisztjét állították.”42 A szervezés gyors eredményeit kiegészítő anyag is megerősíti, 
ezen az iskolafokon szokatlan részletességgel: „Két nap alatt 262 nyomdász, 1300 öntő, 
3000 más foglalkozású fővárosi munkás jelentkezett vöröskatonának. Május közepén a 
szakszervezetek kb. 40 000 embert küldtek a hadseregbe, közülük 17 ezren azonnal a 
frontra mentek.”43

A gimnáziumi tankönyvből A győzelmes északi hadjáratot című tananyagrészt 
idézzük, mely szokatlanul korrekt, bár a tananyag címe továbbra is A Tanácsköztársa-
ság honvédő háborúja: „A hadműveletek célja a cseh és a román haderők szétválasztása 
volt. Emellett szólt még az a távolabbi lehetőség, hogy megteremthetik a közvetlen 
kapcsolatot a szovjet hadsereggel. […] Ez a hadsereg nem a régi határokért, hanem a 
proletárdiktatúra megvédéséért fogott fegyvert vörös zászlók alatt. A forradalom célja 
nem a nemzeti határok korrigálása, hanem azok ledöntése volt. […] A nemzeti kérdés 
megoldásának szocialista módját – bízva a világforradalmi folyamat gyors előrehaladá-
sában – a nemzeti keretek elvetésével, a tanács államok föderatív kapcsolatában 
látták.”44 A terv megvalósítása az általános iskolás könyvben így rögzül: „Az északi 
hadjárat az egyetemes hadtörténetben is úgy szerepel, mint a merész, jól szervezett, 
döntő helyen mért csapás művészetének szép példája. [Katonai akadémiákon utána 
tanították is!] A magyar Vörös Hadsereg viszonylag kis szélességű, kb. 250 km-es hadmű-
veleti területen – kb. 150 km mélységben hatolt be az ellenséges területre, így a hadműve-
letek üteme az átlagosnál gyorsabb lett. A hadvezetés távolabbi terve az volt, hogy az 
északi fronton elért sikerek után a Tiszántúl felszabadítására indulnak, és megterem-
tik a szovjet Vörös Hadsereggel való találkozás és együttműködés lehetőségét. A szovjet 
Vörös Hadseregnek azonban a nemzetközi intervenció újabb összehangolt támadását 
kellett visszavernie, s így nem sikerült 250 km-nél jobban megközelítenie a magyar Vörös 
Hadsereg frontvonalait.”45 A gimnáziumi tankönyvvel folytatva: „A sikeres északi 
hadjárat ellenére a Tanácsköztársaság helyzete igen nehéz maradt, mert a nemzetközi 
erőviszonyok a szocialista forradalom szempontjából kedvezőtlenül alakultak.” 
A kiegészítő anyag mindezt konkretizálja: „1919 áprilisában kibontakozott Kolcsak és 
Gyenyikin támadása. A remélt világforradalom legalább is késett. […] Június 28-án a 
szociáldemokrata többségű német kormány aláírta a versailles-i békeszerződést. Wilson 
hazakészült. A párizsi konferencia irányítása teljesen Clemenceau kézbe került.”46 És 
következett az ő jegyzéke, amely – közvetve – a Tanácsköztársaság bukását okozta.

A háborút lezáró békékről, főleg Trianonról
A Párizs környéki békék az általános iskolai tankönyvben mindössze kiegészítő 
anyagban jelennek meg. Eszerint „Az imperialista háborút követő békék aláírása során 

42 Uo. 53. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
43 Uo. 55. Fegyverbe! Fegyverbe!
44 Jóvérné Szirtes (1982) 46. (Kiemelés tőlem: K. A.)
45 Bíróné (1984) 55. Az északi hadjárat
46 Jóvérné Szirtes (1982) 47. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A nemzetközi helyzet
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Európa térképét átrajzolták. A versailles-i békerendszer célja a győztes hatalmak 
érdekeinek megfelelő területi átrendezés, a megvert Németország féken tartása és a 
szocialista Szovjet-Oroszország elszigetelése volt.”47 Komolyabb az értékelés súlya a 
gimnáziumi tankönyvben, bár a lényeg nem sokban változik: „A versailles-i békerend-
szer az imperialista háborút imperialista békével zárta le. […] A rablóbéke … nem a 
megnyugvás, hanem a reváns, a következő nagy összecsapás előkészítője lett. „Ez 
nem béke, ez csupán fegyverszünet húsz évre” – állapította meg Foch marsall.”48 
A hátteret itt is kiegészítő anyagos részlet világítja meg: „A békekonferencián az 
amerikai tájékozatlanság és az angol tartózkodás miatt akadálytalanul érvényesülhe-
tett a győztesek oldalán a kelet-európai kis nemzetek burzsoá kormányainak – a francia 
hegemonista törekvésekkel egybeeső – nacionalizmusa.”49

A trianoni béke ugyan törzsanyag, de továbbra is eléggé szerény teret kap a tan-
anyag egészéhez, meg a téma súlyához képest. „Ezzel a szerződéssel a Duna-völgyi 
nemzeti kérdést a polgári nacionalista erők törekvéseinek megfelelően rendezték a 
Tanácsköztársaság kínálta szocialista megoldás helyett. A kevert nemzetiségű térségben 
a határok igazságos, pontos rendezése lehetetlen volt. […] A döntések nyomán a … 
magyarlakta területeken mintegy 3 millió magyar került a szomszédos államok 
területére, kisebbségi helyzetbe, s el kellett szenvedniük az új államok felfokozott 
nacionalizmusát.”50 Tehát a fő bűnös a nacionalizmus, illetve a Horthy-rendszer: „Ez a 
békeszerződés szolgáltatta a magyar uralkodó osztályoknak a leggyakoribb, a leghatá-
sosabb érveket a szomszédos népek elleni gyűlölet szításához. A Horthy-rendszer 
propagandája azt hirdette, hogy minden baj oka Trianon. Így kívánta elfedni a társa-
dalmat sújtó gondok, nehézségek igazi okait.”51

Kissé tágabb optikával, de erősen vitatható módon értékeli a trianoni békét a gimná-
ziumi tankönyv: „Az ellenforradalmi hatalom nemzetközi elismerésének feltétele a 
békeszerződés aláírása volt 1920-ban. A jogosan az utódállamokhoz került, túlnyomóan 
nemzetiségi területek mellett vegyes lakosságú, sőt zömmel magyar etnikumú  területeket 
is elcsatoltak. Mintegy hárommillió magyar került a határok túloldalára. A békeszer-
ződés pontjait az antanthatalmak már jóval a háború vége előtt megszövegezték, s 
azokon a két forradalom hatására sem változtattak. Horthyék aláírták a békét, mert 
uralmuk fenntartásának ez volt a legfontosabb nemzetközi feltétele, de célul tűzték ki a 
békeszerződés majdani teljes megváltoztatását, az elcsatolt területek visszaszerzését. 
Ennek érdekében szélsőséges nacionalista uszítást folytattak. A szomszéd államok 
kormányai sem tartották tiszteletben a magyar kisebbség nemzetiségi jogait. Mindez 
megkönnyítette, hogy a „mindent vissza” területi revíziós politika széles tömegekre hatást 
gyakoroljon.”52 Tehát az új rendszer felelősségét hangoztatja ez a tankönyv is, és teljesen 
felmentő 1918/1919 történéseivel szemben, ami finoman szólva is egyoldalú álláspont.

47 Bíróné (1984) 49.
48 Jóvérné Szirtes (1982) 19. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Az antant győzelem kiaknázása: a Párizs 

környéki békék
49 Uo. 18.
50 Bíróné (1984) 64-65.
51 Uo. 65.
52 Jóvérné Szirtes (1982) 85. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
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A RENDSZERVÁLTOZTATÁST KÖVETŐ TANKÖNYVEK 
TÖRTÉNELEMKÉPE A VILÁGHÁBORÚRÓL ÉS 
KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

Mi változott a kilencvenes években?
Az 1989/1990-es rendszerváltozással oktatásunkban a történelemtanítás helyzete 
változott meg a legdöntőbben. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy társadalomtudományos 
(főleg történelem-) tanterveket kellett visszavonni, mint új, demokratikus berendezke-
désünkkel össze nem egyeztethetőket.53 Tabuk dőltek meg, alapkérdéseket kezdtünk 
másképp látni az addig elhallgatott források, információk birtokában. De legfőképp a 
korábbi egy ideológiára, egy tankönyvre épülő szemléletet és gyakorlatot pluralista 
szellemiség, valamint egy lényegesen sokszínűbb tanítási gyakorlat válthatta fel, egyre 
színesedő tankönyvpiaccal. Ennek első szakasza a rendszerváltozástól a Nemzeti 
alaptanterv (NAT) életbe lépéséig, 1998-ig tartott, amikor lényegében tantervi háttér 
nélkül taníthattak a tanárok.

Mindössze egy új, kifejezetten általános iskolai tankönyv jelent meg a rendszervál-
toztatást követően, amely az első világháború történetével foglalkozott. Mivel meg-
szűnt a Tankönyvkiadó Vállalat (1993-tól Nemzeti Tankönyvkiadó Vállalat Rt.) 
monopóliuma a tankönyvkiadás területén, egy új kiadó, a Korona Kiadó forgalmazá-
sában látott napvilágot Závodszky Géza új 7. osztályos tankönyve,54 amely az érvényes 
tananyagbeosztásnak megfelelően ezzel a témakörrel zárt. Bardocz Attila is egy 
teljesen új, de általános és középiskolásoknak egyaránt szóló tankönyvsorozattal állt 
elő, melynek IV. kötete „A nagy háború” című fejezettel nyitott.55 Míg Závodszky a 
hagyományosabb, leíró jellegű tankönyvírás hagyományait folytatta, forrásszemelvé-
nyekkel és gazdag képanyaggal kiegészítve, addig Bardocz tankönyve mozaikosabb 
jellegű feldolgozás, inkább leírásaiban is képeket, érdekességeket közöl a nagy 
háborúról. Míg Závodszky – szintén a korábbi gyakorlatnak inkább megfelelően – 
különválasztva tárgyalja Magyarország szerepét az első világháborúban, addig 
Bardocz ezt az egyetemes történeti eseményekbe bedolgozva teszi.

1990 után az általános iskolai 8. osztályos tankönyvek közül elsőként a korábban 
„kigolyózott”, a keresztény-nemzeti értékrendhez közel álló Fekete Pál-féle tankönyv 
jelent meg a Tankönyvkiadónál, igaz, erősen megváltozott formában.56 (Érdekes, hogy 
ezúttal meg a pályázati út megkerülésével.) Ugyanebben az évben látott napvilágot 
Bihari Péter csak a XX. századdal foglalkozó könyve, immár egy másik kiadónál.57 

53 Ezek helyett jelent meg az a két dokumentum, amely aztán a NAT, illetve a helyi és kerettantervek 
bevezetéséig (közel egy évtizedig) a „kvázi tanterv” szerepét töltötte be általános és középiskolai 
oktatásunkban: Témajegyzék. Történelem és állampolgári ismeretek (általános iskola); Témajegyzék. 
Történelem (érettségit adó középiskola). Mindkettő: Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1990.

54 Závodszky Géza (1993): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. Korona Kiadó, Budapest, 
208-224.

55 Bardocz Attila (1992): Történelem és közjogi ismeretek IV. Poli-Kvitt Kiadó, Budapest, 5-20.
56 Fekete Pál (1991): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest
57 Bihari Péter (1991): A 20. század története fiataloknak. Holnap Kiadó, Budapest
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A hajdani monopolhelyzetben lévő Tankönyvkiadó konkurenciáját jelentette a Korona 
Kiadó tankönyvsorozata részeként, a 7. osztályos Závodszky-könyv folytatásaként 
megjelenő Dürr Béla tankönyv is.58 Bár a Tankönyvkiadónál már 1990-ben jelentke-
zett a már bevált tankönyvszerző, Helméczy Mátyás új 8. osztályos ideiglenes tan-
könyvével,59 de ennek „véglegesített” változata csak 1994-ben látott napvilágot, immár 
a Nemzeti Tankönyvkiadónál.60 Ezeket a tankönyveket vizsgáltuk a háború utáni 
történések szempontjából.

Új középiskolás tankönyvekből némileg bővebb volt a választék a rendszerváltozta-
tást követő években. Először a Magyar Lajos Alapítvány zömmel liberális és baloldali 
elkötelezettségű, ráadásul a Párttörténeti Intézethez kötődő történészekből álló 
gárdája jelentkezett kiadványával,61 amelyet három évvel később alaposan átdolgoz-
tak.62 A két kiadás között látott napvilágot Salamon Konrád inkább nemzeti elkötele-
zettségű középiskolai (inkább gimnáziumi) tankönyve,63 majd Lator László jellem-
zően szakközépiskoláknak szóló munkája.64 A sort az Eötvös József Gimnázium 
történelemtanárainak munkaközössége által készített, inkább az újonnan felálló 
hatosztályos gimnáziumoknak szánt tankönyve zárta.65 Érdekes, ha összehasonlítjuk, 
hogy az egyes könyvek milyen terjedelemben, illetve a teljes kötethez viszonyítva 
milyen arányban foglalkoznak a világháborúval. Láthatóan nagy a szóródás:

Tankönyvek 1990 és 1998 között
Teljes terjedelem Első világháború

%-os arány
oldal

Magyar Lajos Alapítvány I-II. kötet (1992) 252+190 19 4,3%
Magyar Lajos Alapítvány (1995) 402 26 6,5%
Salamon Konrád (1994) 279 9 3,2%
Lator László (1995) 252 21 8,3%
Eötvös József Gimnázium (1997) 368 20 5,4%

A vizsgált tankönyvek közül egyedül a Magyar Lajos Alapítvány könyve, különö-
sen az első vizsgálja még – a korábbi hagyományoknak megfelelően – részletesebben a 

58 Dürr Béla (1993): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Korona Kiadó, Budapest
59 Helméczy Mátyás (1990): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Ideiglenes tankönyv. 

Tankönyvkiadó, Budapest
60 Helméczy Mátyás (1994): Történelem az általános iskolák számára. 8. osztály. Nemzeti Tankönyvki-

adó, Budapest
61 Magyar Lajos Alapítvány (1992): Történelem IV. 1914–1945. Szerzők: Benkes Mihály, Borsányi György, 

Kende János, Krausz Tamás, Ravasz István, Sipos Péter. Szerk.: Benkes Mihály – Borsányi György. 
Cégér Kiadó, Budapest. A kötet három kiadást élt meg.

62 Magyar Lajos Alapítvány (1995): Történelem IV. 1914–1994. Szerzők: Benkes Mihály, Borsányi György, 
Kende János, Krausz Tamás, Ravasz István, Ripp Zoltán, Rozsnyói Ágnes, Sipos Péter, Standeiszky 
Éva, Szarka László, Székely Gábor. Szerk.: Benkes Mihály, Borsányi György, Kende János, Székely 
Gábor. Cégér Kiadó, Budapest.

63 Salamon Konrád (1994): Történelem IV. a középiskolák számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
64 Lator László, ifj. (1995): Történelem a középiskolák IV. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest
65 Herber Attila – Martos Ida – Moss László – Tisza László (1997): Történelem 6. (1914-től 1990-ig). Reál-

tanoda Alapítvány, Budapest
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Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) álláspontjának változásait a háború 
megítélésével kapcsolatban. Általában együtt tárgyalják a könyvek a világháború 
egyetemes és magyar történeti vonatkozású eseményeit, kivéve a Magyar Lajos 
Alapítvány újabb könyve, amely külön leckét szentel Magyarország első világháborús 
szerepének. Az események tárgyalásának sorrendje általában tematikus-kronologikus, 
egyedül az Eötvös József Gimnázium tankönyve ragaszkodik a szigorúan időrendben 
történő tárgyaláshoz, évenkénti bontásban.

A már „kevéssé imperialista” világháborúról
Závodszky szakít a háború kirobbantásában a szinte kizárólagos német felelősség 
hangoztatásával. Kiemelt szövegben állapítja meg, hogy: „A XX. század elejére a békét 
leginkább az angol-német vetélkedés veszélyeztette.” A németek célja gyarmatokhoz 
jutás, eszköze ehhez az erőltetett ütemű flottaépítés; míg az angoloké a flottafölény 
megőrzése, amely a gyarmatok és az anyaország védelmét egyaránt biztosíthatja. 
Fejtegetését azzal zárja, hogy „A háború végül mégsem a gyarmatokon, és nem is 
közvetlenül Anglia és Németország között robbant ki, hanem a Balkán-félszigeten.”66 
Bardocz a Háborúba szédülés című bevezető leckében, mivel a katonai tömbök, a 
háborús tűzfészkek és válságok keletkezéséhez vezető ellentétek bemutatása a könyv-
sorozat előző kötetében történt, rendhagyó módon a „végeredménnyel” kezdi. „Miben 
különbözött ez a háború a korábbiaktól? Miért nevezték el a kortársak világháború-
nak?” 67 Ezt követően megadja a háborúban mozgósítottak, az elesettek, megsebesül-
tek, illetve fogságba esettek és eltűntek teljes számát összesítve, majd országokra és 
katonai tömbökre is kivetítve. Kitér a lelki sérültek tömegeire, akik az átélt borzalmak 
hatására nem tudtak többé beilleszkedni a „civil” világba. Utal a hátországok háborús 
nehézségeire, a technikai forradalom következtében jelentkező nyersanyag- és 
piacgondok megoldatlanságára, mely a régi gyarmattartók és az „igazságosabb” 
elosztást követelők közötti feloldhatatlan ellentéthez vezetett. Az egyéb háborút 
kirobbantó okok közül kiemeli a megkésett „nemzeti önmegvalósítást” is, ami tanári 
magyarázat nélkül igen sejtelmesen hangozhatott egy 8. osztályos számára.68

A háború eseményeinek ismertetése során Závodszky a katonai tömbök bemutatá-
sánál kitér a „nagyok” és Szerbia mellett Montenegró és Belgium szerepére is. Kissé 
később érinti Japán és Törökország hadba lépésének a fontosságát, valamint megem-
líti, hogy a háború kiterjedt, szinte valamennyi földrészre (Amerikát és Ausztráliát 
kivéve). Hangsúlyozza azt az anomáliát, hogy míg a technika az utóbbi évtizedekben 
ugrásszerűen fejlődött (harci gáz, repülőgép, tank, tengeralattjáró, torpedó), a 
hadászati elvek nem változtak. Bár mindenki támadni akart, szinte végig a védekezők 
voltak fölényben. Szembeállítja a keleti és nyugati frontot azzal, hogy előbbi esetében a 
hatalmas tér miatt inkább volt példa mozgó hadműveletekre, míg másutt (nyugati és 
olasz front) inkább az állásháborúra (Bardocz állóháborúról szól) volt inkább lehető-

66 Závodszky (1993) 208. (Kiemelések az eredeti szövegben.) 
67 Bardocz Attila (1992): Történelem és közjogi ismeretek III. Poli-Kvitt Kiadó, Budapest, 233. Kardcsörte-

tés…
68 Bardocz IV. (1992) 5-7. 
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ség.69 Magyarország háborús szerepét illetően ír a tankönyv a hadüzenet fogadtatásá-
ról: „… a magyar közvélemény és minden politikai párt, beleértve a szociáldemokra-
tákat is, a háború mellett állott…”70 Részletezi a Monarchia seregének nemzetiségi 
összetételét, kiemelve a magyar katonák szerepét, akik három fronton harcoltak. Nem 
hallgatja el a vereségeket sem, taglalja a felszerelés és kiképzés hiányosságait, valamint 
a háborús tapasztalatlanság hátrányait a szerbekkel, oroszokkal szemben.71 Bőven szól 
a háborús hátországról is, a nélkülözések mellett a belpolitikai feszültségekről, benne 
Károlyi Mihály és új pártja szerepével, valamint IV. Károly és Tisza István ellentétével, 
illetve a magyarországi nemzetiségek elszakadási törekvéseinek a megjelenésével.72

Bardocz részletesen szól a háborús célokról, sőt – Szarajevó kapcsán – Ferenc József 
öröklési gondjairól is.73 A háború eseményeinek ismertetése kapcsán felsorolja 
mindazon területi ígéreteket, amelyeket az antant tett a Monarchia rovására. Mindez 
oda vezetett, hogy bár „… az antant eredeti terveiben nem szerepelt az Osztrák-
Magyar Monarchia teljes szétbomlasztása, a meggondolatlan, felelőtlen ígéretek 
nyomán egyre jobban körvonalazódott az a tragédia, amely a háború utáni békediktá-
tumokban öltött testet, egymás ellen fordítva az évszázadok óta együtt élő népeket–
nemzeteket a Kárpát-medencében.”74 Afféle érdekességként megemlíti a könyv, hogy 
be nem vált új fegyverfajta-kísérletek is voltak (pl. kerekes páncélpajzs), és a mustárgáz 
használata mellett fontolgatták a hadviselő felek egyéb biológiai fegyverfajták beveté-
sét is.75 Megjelenik újra a tankönyv lapjain Horthy Miklós sorhajókapitány is, akinek 
„… sikerült a Cattarói-öböl tengerzárát szétrombolni. Az ún. „Novara-csoport” és a 
„Csepel-csoport” – a Helgoland, a Novara és a Savida gyorscirkáló, a Csepel és a 
Balaton rombolók hajtották végre a „háború legeredményesebb zárrombolását.”76 
Ezért soron kívül ellentengernaggyá léptették elő az akció parancsnokát. A Horthy-
mítosz tehát visszalopózott. Az Egyesült Államok 1917. áprilisi hadba lépése kapcsán 
új, érdekes összefüggésekre is felhívja a könyv a figyelmet. Ugyanis a Lusitania 
1915-ös elsüllyesztése után is mindkét félnek szállított fegyvereket és hadianyagot, 
mivel „… a háború folyamán kibontakozó ír szabadságmozgalom és szabadságharc 
iránti amerikai szimpátiára is figyelemmel kellett lennie.”77

A Magyar Lajos Alapítvány első könyve egy ténymegállapítással és egy problémafel-
vetéssel indít. A ténymegállapítás, amely el is helyezi az első világháború jelentőségét a 
történelemben: „Ma már közhely, hogy a XX. század bő első évtizede intézményeiben, 
kultúrájában, életvitelében közelebb volt a XIX. századhoz… 1914 és 1918 között 
viszont csírájában már mindaz megjelent, ami századunkat mindmáig jellemezte.”78 

69 Závodszky (1993) 213-216. A gépek háborúja
70 Uo. 220. Hogyan fogadták a háborút Magyarországon?
71 Uo. A Monarchia hadserege
72 Uo. 222. A háborús hátország
73 Bardocz IV. (1992) 11. Kinek, mire fáj a foga?
74 Uo. 15. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A háború kiteljesedése 
75 Uo. (1992) 17. A háború kiteljesedése
76 Uo. (1992) 19. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A teljes kiábrándulás 
77 Uo. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
78 Magyar Lajos Alapítvány (1992) 3. A háború kirobbanása
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A problémafelvetés viszont a régi: Miként vált háborús okká Princip akciója?79 Az ezt 
követő viszonylag hosszas elemzés tárgyalja a XIX. század végi hatalmi erőviszonyok 
eltolódását Németország javára, a katonai szövetségek létrejöttét és a századelő 
diplomáciai válságait (Marokkó francia megszállása, a német érdekeltségű Bagdad-
vasút körüli viták, Bosznia-Hercegovina annektálása a Monarchia által, az első és 
második Balkán-háború). A végső megállapítás, hogy „A végzetes lépésre Ausztria-
Magyarországot Németország ösztönözte… [a] német vezérkar úgy vélte: Németország 
számára e pillanat a legalkalmasabb, mivel jelentős fegyverkezési előnyre tett szert.”80 
A másik, a Magyar Lajos Alapítvány tankönyve mindezt egyszerűbben elintézi: 
„A merénylet önmagában nem okozott volna feltétlenül világháborút. A nagyhatalmak 
ezidőre kiéleződött ellentétei következtében azonban mozgásba lendült a megelőző 
évtizedekben kialakult szövetségi rendszerek háborús gépezete.”81 

Érdekes, hogy a Magyar Lajos Alapítvány első könyve előbb tárgyalja az 1914. évi 
hadműveleteket, a háború világméretű kiterjedését, és ezt követően – az Osztrák-
Magyar Monarchiával kapcsolatban – az általános hadicélokat. Későbbi átdolgozott 
társával együtt kitér a tankönyv a háborúellenes erők (Ady Endre, Babits Mihály, 
Kassák Lajos, Szabó Ervin, Henri Barbusse, Heinrich Mann, Makszim Gorkij) 
szerepére. A háborúellenes szociáldemokraták 1915-ös svájci összejövetele kapcsán 
pedig idézi az orosz Lev Trockij ironikus megjegyzését: „az egész Internacionálé elfér 
egy vasúti kocsiban.”82 Arra is kitér viszont, hogy a Magyarországi „Szociáldemokrata 
Párt 1915. szeptemberi országos értekezletén szakított addigi, a háborút támogató 
politikájával.”83 Bőséges teret szentel a kiadvány az 1916 végi – 1917 eleji béketárgya-
lási kísérleteknek, megemlítve azt is, hogy a „Monarchia külügyi kormányzata … 
lehetővé tette az MSZDP képviselőinek zavartalan utazását Hágába, hogy ott tárgyalja-
nak a Nemzetközi Szocialista Iroda képviselőivel egy szocialista békeakció lehetőségei-
ről.”84

A Magyar Lajos Alapítvány átdolgozott könyve már didaktizált, képeket, térképe-
ket, forrásrészleteket, kérdéseket és feladatokat is tartalmaz azzal együtt, hogy 
szövegében, szerkezetében is jelentősen megváltozott. Tartalmazza például Tisza 
István miniszterelnök 1914. július 1-jei uralkodóhoz intézett memorandumát; Ferenc 
József szózatát „Népeimhez!” július végén; a kienthali nemzetközi szocialista konfe-
rencia 1916. májusi kiáltványát; Ludendorff német tábornok visszaemlékezését a 
német hadsereg „fekete napjáról”. Magyar vonatkozásban pedig közöl egy első 
világháborús katonanótát (Kimegyek a doberdói harctérre…); Részlet egy frontkatona 
Doberdóról szóló naplófeljegyzéséből; IV. Károly 1917 eleji titkos üzenete az antantnak; 
Andrássy Gyula Diplomácia és világháború könyvéből; illetve közli a budapesti 
Iparcsarnokban tartott 1917. november 25-i munkás nagygyűlés orosz bolsevikok 
melletti állásfoglalásának részletét. Általában megállapíthatjuk, hogy ez a két könyv 

79 Uo. 4.
80 Uo.
81 Magyar Lajos Alapítvány (1995) 9. Merénylet Szarajevóban
82 Magyar Lajos Alapítvány (1992) 10. A háborúellenes erők fellépése
83 Uo. 11.
84 Uo. 14. Béketárgyalási kísérletek
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mutatja leginkább az átmenetet az egymást váltó két rendszer között, több szocialista 
időszakból visszamaradt megrögzöttséget tartalmazva: leginkább megtartva még 
mindig a munkásmozgalom történetének túldimenzionálását.

Rendszerváltó tankönyvnek inkább Salamon Konrád munkája mondható, mely 
már például nem Nagy Októberi Szocialista Forradalomról, hanem bolsevik hatalom-
átvételről szól. A munkásmozgalom történetének tárgyalását sem tekinti feladatának. 
A XX. század változásainak az irányát sem a „nagy októberrel” szabja meg, hanem a 
mexikói forradalmat és eredményeit tekinti e század „előjátékának”. Az első világhá-
ború tárgyalása viszont nála a „legszikárabb”, igaz, bőséges forrásanyaggal dúsítva. 
Végig megmarad a tényközlés szintjén. A szarajevói merénylet kapcsán annak előzmé-
nyeire, magára a boszniai látogatásra is kitér, „egyrészt-másrészt” álláspontot elfog-
lalva: „… alkalmat ad arra is, hogy a trónörökös látogatása kifejezésre juttassa a 
tartomány vezetése iránti legfelső bizalmat, illetve hogy a tartomány lakossága hűségé-
ről biztosítsa a főrangú vendéget. Ugyanakkor a helyi nacionalisták kihívásként 
értékelték az eseményeket…”85 A háború kirobbantását Moltke vezérkari főnök 
nyomán így indokolja, ezzel egyértelműen a németek felelősségét hangoztatva: „…
Németország számára az erőviszonyok 1914-ben a legkedvezőbbek, de az idő múlásával 
egyre rosszabbak lesznek.”86 Egyedül ez a tankönyv hangoztatja 1917 kapcsán, hogy 
„A már több mint három éve folyó öldöklés hatására egyre erőteljesebben fogalmazódott 
meg a népek békevágya, amelynek a szocialistáktól XV. Benedek pápáig oly sokan 
hangot adtak már.”87 Vagyis itt már nemcsak a szocialisták béketörekvéseit említi, 
hanem a pápa békefelhívására is utal. Miközben eddig a katolikus egyház (és a többi 
egyház is) úgy jelent meg mint a fegyvereket és a katonákat fenntartás nélkül megáldó, 
tehát háborút támogató szervezet. Clemenceaut idézve sajátosan ütközteti az antant-
hatalmak legmagasabb rangú vezetői közötti ellentéteket a francia elnök pikírt 
véleményével: „Wilson a maga tizennégy pontjával rosszabb, mint az Úristen, mert neki 
csak tíz pontja volt.”88

Lator László tankönyve a legszerényebb terjedelméhez képest – szemben az 
előzővel – a legnagyobb terjedelemben tárgyalja a világháborút. Rögtön az elején 
eltérő vélemények ütköztetésével kezdi a világháború kitörésének az indoklását. 
A politikus Masaryk könnyedén kijelenti, hogy „… a poroszságot terheli a legnagyobb 
bűn a háborúért.” A történész Taylor viszont azt írja, hogy „… miután kitört a nagy 
háború, meg voltak győződve róla, hogy azt nagy és mélyreható erőknek kellett okoz-
niuk. Ha azonban megvizsgáljuk a részleteket, nemigen találunk ilyesmit.”89 Hazánk 
háborúba lépését illetően megemlíti a könyv a szerbeknek szóló július 28-i hadüzenet 
mellett azt is, hogy „Ausztria–Magyarország csak augusztus 11-én indított támadást 
Szerbia ellen, de csapataik a vártnál nagyobb ellenállásba ütköztek, és a szerbek 
hamarosan betörtek Dél-Magyarországra is.”90 Említi a tankönyv az antant sikerte-

85 Salamon (1994) 12. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
86 Uo. 13. Lesz-e háború?
87 Uo. 26. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A központi hatalmak utolsó sikerei
88 Uo. 27.
89 Lator (1995) 6. A merénylet
90 Uo. 8. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Kitör a háború



60 TANKÖNYV, TANESZKÖZ

len Gallipoli próbálkozását, amely Churchill miniszteri székébe került. Szintén 
újdonság a könyvben, hogy prózai szépirodalmi műből is idéz. Ez Jaroslav Hašek 
Švejkje, melyből azt a részt idézi – meglehetősen naturalisztikus képekkel –, amelyben 
egy tábori misét ér légitámadás: „Emlékszem, hogy amikor egyszer egy ilyen tábori 
misén voltunk, egy ellenséges repülőgép éppen a tábori oltárra ejtette a bombáját, és a 
tábori lelkészből semmi sem maradt néhány véres rongyon kívül.”91 Szintén nem 
szokványos, hogy külön bekezdés szól az ír felkelésről, melynek vezetői „Német 
segítséget akartak szerezni, de tervük kivihetetlen volt, s a szervezkedés vezetőinek csak 
a kemény megtorlás hozott némi népszerűséget.”92 Említés történik az ún. Sixtus-
levelekről is, melynek révén „A Monarchia 1916-tól uralkodó új császára, IV. (I.) 
Károly – a belga hadseregben szolgáló rokonai révén – üzent az antantnak.”93 (Egy 
apró hiba, hogy Sixtus pármai herceg nem unokatestvére, hanem sógora volt a 
császárnak.) A háború vége kapcsán kiemelten említi a könyv az először a francia 
hadsereget megtámadó spanyolnáthát, mely járvány áldozatainak száma csaknem 
elérte a frontokon elesettekét (8 millió, illetve 6 millió).94

A hat évfolyamos gimnáziumok számára készített tankönyv a legáttekinthetőbb 
azzal, hogy az előzményeket követően évenkénti bontásban tárgyalja a háború 
történetét. Ugyanakkor – hasonlóan a Magyar Lajos Alapítvány első könyvéhez – 
csak szöveget, és – tegyük hozzá az ekkor még nem jellemző – színes képanyagot 
tartalmaz. Didaktikai elemek viszont teljességgel hiányoznak belőle, ami ekkoriban 
már felettébb szokatlan. A szakanyagot tekintve a létrejött katonai szövetségek 
szerepét abban látja a tankönyv, hogy védjék a meglévő pozíciókat és érvényesítsék a 
hatalmi igényeket. „Mivel mindegyik fél egyre inkább a háborúban látta elképzelései 
megvalósításának eszközét, a századfordulón gyors ütemű fegyverkezés, hadseregfej-
lesztés és flottaépítés jellemezte a nagyhatalmak politikáját. Az ellenséges indulatokat 
az ideológia terén az egyre erőszakosabbá váló nacionalizmus fejezte ki. A világpolitika 
centruma még mindig Európában volt, a tengerentúlon felemelkedő két nagyhatalom 
– az Egyesült Államok és Japán – már szembeötlő jelenség volt, de a vezető szerep 
megragadására még sem erejük, sem hajlandóságuk.”95 Érdekes lehet, ha az egyes 
háborús évek összegző értékeléseiből idézünk. 

1914: „… az eredeti hadászati tervek összeomlottak. […] az antant államai 1914 
szeptemberében a londoni szerződésben biztosították egymást arról, hogy nem kötnek 
különbékét az ellenséggel.”96 

1915: „… az 1915-ös esztendő [a központi hatalmaknak] kedvezett, … az ellenfélnek 
[viszont] esze ágában sem volt békét kötni. Az antantnak […] be kellett ismernie, hogy 
a mellékhadszíntereken indított támadásai nem tehermentesítették a nyugati frontot, 
[…] a döntő ütközetet Franciaországban kellett megvívnia.”97 

91 Uo. 15. A háború és a lakosság
92 Uo. 17. Az ír felkelés
93 Uo. 19. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Az amerikai katonákra várva…
94 Uo. 22. és 25. A döntőnek szánt német offenzíva és Számvetés
95 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 13. Előzmények
96 Uo. 19. A háború első hónapjai 1914-ben
97 Uo. 22. Az 1915-ös év
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1916: „Ezt az esztendőt fordulópontnak tartják az első világháború menetében, 
ugyanis az év közepétől a stratégiai kezdeményezés átkerült az antant kezébe.”98 
„Az 1916-os év végére tehát mindkét tömböt kimerítette a háború, de a békekísérletek 
mégis sikertelenek maradtak. […] A hadviselők tehát folytatták a küzdelmet a teljes 
győzelem kivívása érdekében.”99

1917: „A háború negyedik éve a központi hatalmak sikerét hozta […], de a németek 
így sem tudták az év végén kedvező békére átváltani katonai eredményeiket.”100 „A sike-
rek a németeket a háború folytatására ösztönözték. Meg akartak szabadulni a kétfron-
tos háború terhétől…”101

1918: „Németország kapitulációjával véget ért az első világháború. Már csak a 
győzteseknek kellett megegyezniük, hogy a vesztesek milyen arányban fizessenek a négy 
és fél év minden áldozatáért. A tömeges hadviselés korában a nemzetek látványos 
eredményeket vártak, hogy érezhessék, igaz ügyért harcolva nem voltak hiábavalók 
szenvedéseik.”102

Az oroszországi eseményekről a világháború idején
Döntő változások következtek be a rendszerváltoztatás utáni történelemtankönyvek-
ben a világháború alatti, de főleg a háború utáni történések ábrázolása és megítélése 
terén. Az orosz-szovjet történelem tanításának súlya jelentősen csökkent, benne a 
bolsevik forradalom/hatalomátvétel (nota bene államcsíny, puccs) eltérő értékelésével, 
a magyar őszirózsás forradalom utáni, Károlyi Mihály nevével fémjelezhető polgári 
demokratikus időszak vegyes és a Tanácsköztársaság csaknem egyöntetűen negatív 
megítélésével, a korábbi „dicsőséges 133 nap” helyett. E tartalmi és szemléleti változá-
sok részletes bemutatása és értékelése nem feladatunk, de annak vizsgálata igen, 
hogyan befolyásolták ezek az események a háború utáni „rendezés”, a békekötések 
ügyét. Ennek megfelelően szemlézünk a vizsgált tankönyvekből, előbb az általános 
iskolaiakból.

Az oroszországi események jelentősen befolyásolták a világháború történéseit, azok 
fő irányát azonban nem változtatták meg. Szinte valamennyi tankönyv hangsúlyozza, 
hogy Oroszország mennyire meggyengült 1917 elejére. „A férfilakosság közel felét 
behívták katonának. […] Az élelmiszer-fejadagok egyre csökkentek. 1916–1917 forduló-
ján a frontok Oroszország belsejében húzódtak, de a katonák békére vágytak. Rendsze-
ressé váltak a parancsmegtagadások, szökések.”103 „A sok millió életet és sok-sok  
milliárdos értékeket pusztító esztelen háború alatt az elmaradott orosz ipar és mezőgaz-
daság képtelen volt kielégíteni a lakosság és a katonaság szükségleteit. Az általános 
kimerülés az élet minden területén megmutatkozott.”104 „Oroszország, az egyik legtöbb 

98 Uo. 23. Az 1916-os év
99 Uo. 26.
100 Uo. 27. Az 1917-es év
101 Uo. 29.
102 Uo. 32. Az 1918-as év
103 Bihari (1991) 38. A cárizmus válsága
104 Dürr (1993) 5.
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áldozatot vállaló, de gazdaságilag leggyengébb nagyhatalom 1917 februárjában 
megingott.”105 Különösen érdekes képet fest a helyzetről az egyik legsikeresebb orosz 
tábornok, Bruszilov visszaemlékezése: „Valahányszor megkérdeztem a lövészárokban, 
miért háborúzunk, mindig azt a választ kaptam, hogy valamilyen főherceget feleségestül 
megölt valaki, és ezért az osztrákok bántani akarják a szerbeket. De azt, hogy kik azok 
a szerbek, szinte senki sem tudta, arról meg már végképp sejtelmük sem volt, hogy a 
németeknek miért jutott eszükbe háborúzni Szerbia miatt. Olyan kép alakult ki tehát, 
hogy az embereket nem tudni, miért, vagyis a cár szeszélyéből viszik a vágóhídra.”106 
A forradalom idézett jelszavai így a következők voltak: Kenyeret! Vesszen a háború!107 
Le a háborúval! Vesszen a cár!108

A másik ilyen csomópont az országot „legszabadabbá” tevő új, ideiglenes kormány 
némi hezitálást követően a háború folytatása melletti kiállása. A helyzet fonákságát, a 
„kettős hatalmat” a legplasztikusabban Fekete Pál tankönyve ábrázolja: „Június 18-án 
mintegy 500 ezren vonultak az utcára, a kormánypártiak „Bizalmat az ideiglenes 
kormánynak! Éljen Kerenszkij!”, a bolsevikok és híveik pedig „Fegyverszünetet! Vesszen 
a tíz tőkés miniszter!” jelszavakkal [tüntettek].109 Az eredmény ismert, az orosz „… 
támadás összeomlott, és ez mintegy 150 ezer orosz katona életébe került”,110 sőt „A had-
sereg bomlani kezdett, a katonák zöme hazaindult.”111 Az ezt követő július 4-i bolsevik 
tüntetésen „… félmillióan vonultak fel a fővárosban, legtöbben fegyverrel a kézben. 
Jelszavuk: „Minden hatalmat a szovjeteknek!” […] A kormányhű katonai egységek 
[azonban ekkor még] szétkergették a tüntetőket…”112

Természetesen fontos csomópont a bolsevik hatalomátvétel,113 ami azért is követ-
kezhetett be, mert „egyre több katonai alakulat is őket követte,”114 hiszen kezdettől a 
háborúból való kilépést sürgették. Ennek megvalósítását tükrözi a szovjetkongresszus 
békedekrétuma, melyet minden tankönyv érint. Kissé bővebben két tankönyv 
magyarázza: „A békéről szóló határozat igazságos békét teremtő tárgyalások megkezdé-
sét javasolta valamennyi hadviselő országnak. Elítélte a területi hódítást, és kinyilvání-
totta a népek egyenjogúságát.”115 „Október 26-án a szovjetkongresszus rendeletbe 
foglalta a területi hódítás és hadisarc nélküli béke azonnali fölajánlását…”116 A néme-
tekkel 1918. márciusi Breszt-Litovszkban megkötött békéhez vezető rögös utat és 

105 Helméczy (1994) 7. A cári önkényuralom bukása
106 Bihari (1991) 39. A cárizmus válsága
107 Fekete (1991) 8. Polgári demokratikus forradalom Oroszországban
108 Dürr (1993) 5. A februári forradalom (1917. február 23–27.)
109 Fekete (1991) 10. A kettős hatalom
110 Dürr (1993) 7. A februári forradalom (1917. február 23–27.)
111 Bihari (1991) 42. Lenin és a bolsevikok
112 Fekete (1991) 10-11. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A kettős hatalom
113 Fekete (1991) 11., Dürr (1993) 8., Helméczy (1994) 8. Egyedül Bihari Péter ír bolsevik forradalomról: 

Bihari (1991) 45. (Érdekes, hogy Helméczy ideiglenes tankönyvében még „októberi /bolsevik/ forra-
dalom”-ról ír: Helméczy /1990/ 12.)

114 Bihari (1991) 43. Az Ideiglenes Kormány válsága
115 Uo. 46. Forradalmi intézkedések
116 Fekete (1991) 13. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A szovjethatalom első lépései
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annak tartalmát a tankönyvek általában nem részletezik. Egyedül a Dürr-féle könyv 
említi meg, hogy „… óriási kiterjedésű orosz területek kerültek idegen megszállás 
alá.”117 A Helméczy-könyv röviden értékel is: „… Oroszország lett az első vesztes 
nagyhatalom.”118 Egyedül a Bihari-könyv részletez valamelyest, Trockij tárgyalásait 
érintve bemutatja a békéig vezető utat, és utal a békekötés tényleges hátterére: 
„Az 1918 márciusában megkötött breszti béke a korábbinál is súlyosabb feltételeket 
szabott: Ukrajna és Belorusszia (kb. egymillió km² terület) elszakítását. Szovjet-Orosz-
ország azonban lélegzetvételnyi szünethez jutott, s ez létfontosságú volt a gazdasági élet 
megszervezéséhez és a Vörös Hadsereg kiépítéséhez.”119

A középiskolai tankönyvek természetesen valamivel bővebbek, részletezőbbek, 
szemléletformálóbbak. A Magyar Lajos Alapítvány könyvei egyöntetűen megállapít-
ják, hogy „A frontokon az orosz hadsereg egymás után szenvedett súlyos veszteségeket. 
Az elmaradott ipar nem tudott lépést tartani a front szükségleteivel. 1916 végére az 
általános kimerülés jelei mutatkoztak.”120 A Salamon-könyv is megelégszik annyival, 
hogy „1917 elejére az orosz társadalom a kimerültség és a tűrés határára érkezett. Már 
nemcsak az ellenzéki erők és a tömegek akartak változásokat, de a hatalmon lévők 
legjobbjai is.”121 A háború alatti és a forradalom előtti orosz helyzetet legrészletezőb-
ben a Lator-féle könyv jellemzi. Néhány mozaik ebből: „A férfilakosságnak több mint 
40%-át behívták katonának, amitől hirtelen visszaesett a termelés. … ritkák voltak a 
vasútvonalak … Az élelmiszerkészletek megromlottak. […] A katonaság felszerelése 
hiányos volt. Elavult fegyverekkel harcoltak … 1916 végére az orosz csapatok vesztesége 
3,6 millió halott és sebesült volt. Kb. 2 millióan estek fogságba. Most már behívták 
azokat is, akik egyedül tartották el családjukat, s ettől rohamosan nőtt az elkeseredés a 
hátországban és a fronton is. A katonák békét akartak, a polgári lakosság kenyeret 
követelt, a nemzetiségek tiltakoztak az elnyomás ellen.”122 A 6 osztályos gimnáziumok 
számára készült könyv 1916 végének orosz helyzetét így jellemzi: „… a háború okozta 
kifáradás, a fronton elszenvedett sorozatos kudarcok s az áremelkedés következtében 
általános elégedetlenség lett úrrá mindenfelé, amit még tovább fokozott Petrográd és 
Moszkva élelmiszer-ellátásának romlása, holott egyébként Oroszországban volt 
elegendő élelmiszer. A társadalom belefáradt a háborúba, s minden balszerencséért a 
cárt, a cárnét és Raszputyint okolta.”123 (Érdekes a Raszputyin-jelenség több tankönyv-
ben való újbóli megjelenése.)

Az ideiglenes kormány háborús politikáját illetően természetesen a középiskolás 
könyvek is csak kudarcokról tudnak beszámolni. „Az Ideiglenes Kormány fő dilem-
mája a háború volt. Végül a kormány mint az antant része, folytatni kívánta a háborút 

117 Dürr (1993) 8. Polgárháború (1918–1922)
118 Helméczy (1994) 9. A bolsevik hatalomátvétel
119 Bihari (1991) 47. A breszti béke
120 Magyar Lajos Alapítvány (1995) 34. Háborús kimerülés (Vö. Oroszországban „1916 végére az álta-

lános kimerülés jelei mutatkoztak mind a fronton, mind a hátországban.” Magyar Lajos Alapítvány 
/1992/ 17. A kettős forradalom) 

121 Salamon (1994) 18. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A forradalom győzelme
122 Lator (1995) 26-27. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Oroszország a háborúban
123 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 41. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A februári forradalom
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a központi hatalmak ellen. Ám a tömegeknek mélységesen elegük volt a háborúból. Nem 
akartak meghalni a számukra idegen célokért, és nem akartak több nélkülözést. Ezért 
az offenzíva, amelyet az Ideiglenes Kormány 1917 júniusában indított, a súlyos véráldo-
zatok ellenére hamarosan összeomlott, és óriási felháborodást váltott ki.”124 A hatosztá-
lyos gimnáziumok tankönyve tényszerűbb és lényegre törőbb próbál lenni: „1917. 
június 18-án Kerenszkij általános támadást rendelt el Németország ellen, de az 
offenzívából hamarosan katasztrofális vereség lett. A németek keményen támadtak, a 
bolsevikok pedig fellázadtak a fővárosban július 4-én. […] A lázadás elbukott …”125 
A Lator-könyv is összekapcsolja a kül- és belpolitikai történéseket egy későbbi 
eseménysor kapcsán. A bolsevikok leverését követően „… a kormány Kerenszkij 
vezetésével újjáalakult, és Kornyilov tábornokot bízta meg a hadsereg fegyelmének 
helyreállításával. De az augusztusi, tarnopoli német áttörés után Kornyilov a kormány 
ellen fordult … [Végül] A kormánycsapatok megakadályozták a puccsot…”, de a 
bolsevik tömegek támogatásával.126 A Salamon-könyv még plasztikusabban foglalja 
össze a szerteágazó eseményeket: „Ugyanazon a napon, amikor a nélkülöző és felizga-
tott tömeg az Ideiglenes Kormány ellen tüntetett, az orosz hadsereg háromszázezer 
katonával támadást indított Tarnopolnál, s ez csúfos kudarcba fulladt …”127

A Magyar Lajos Alapítvány egyik tankönyve kivételével valamennyi bolsevik 
hatalomátvételről, sőt államcsínyről,128 és nem forradalomról ír.129 Az új bolsevik 
hatalom egyik első intézkedése a békéről szóló határozat volt, hiszen végig a háború 
ellen agitált. Ezt a dokumentumot legrészletesebben a Magyar Lajos Alapítvány 
könyve magyarázza: „A békéről szóló dekrétum elítélte az imperialista, rabló jellegű 
háborúkat. Ajánlatot tett valamennyi hadviselő országnak és kormányának tárgyalá-
sok megkezdésére az igazságos és demokratikus békéről. Elítélte az annexiót, és kinyil-
vánította a népek egyenjogúságát. Tudatta a világgal, hogy a szovjet kormány megszün-
teti a titkos diplomáciát, és a tárgyalásokat a népek ellenőrzésével kívánja folytatni.”130 
A tényleges békéhez vezető út azonban eléggé rögös volt, mivel a bolsevik vezetés sem 
volt egységes. „Az egyik irányzat (képviselője pl. Buharin) szerint igenis folytatni kell a 
háborút, mert ezzel az imperializmust gyengítik, a másik irányzat (Lenin) a minden-
áron való békekötést szorgalmazta, utalva az előző kormányok bukásának okaira. De 
volt egy harmadik elképzelés, amelynek fő szószólója Trockij volt, … ő vezette Breszt-
Litovszkban az orosz-német béketárgyalásokat. A külügyi népbiztos – a német forrada-
lomra várva – a „sem háború, sem béke” álláspontjára helyezkedett.”131 A breszt-
litovszki békéhez való utat a Salamon-könyv így összegzi: „A bolsevikok mielőbb véget 

124 Magyar Lajos Alapítvány (1992) 18-19. A kettős forradalom
125 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 45. A „kettős hatalom” vége
126 Lator (1995) 30. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A szélsőbaloldali és szélsőjobboldali veszély
127 Salamon (1994) 20. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
128 Salamon (1994) 22.
129 A Magyar Lajos Alapítvány (1995) 37. tankönyve bolsevik forradalomról szól, az eddigi nagy októberi 

szocialista forradalom helyett.
130 Magyar Lajos Alapítvány (1995) 37. A Szovjetek II. Összoroszországi Kongresszusának határozatai
131 Lator (1995) 33-34. Egyeduralom (Hasonlóan részletező: Herber – Martos – Moss – Tisza /1997/ 48. 

is. A bolsevik hatalom megszilárdulása)
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akartak vetni a háborúnak. 1917. december elején fegyverszünetet kötöttek a központi 
hatalmakkal, december 22-én pedig Trockij vezetésével megkezdték Breszt-Litovszkban 
a béketárgyalásokat. Ez heves viták után megszakadt, mire a németek újabb sikeres 
támadást indítottak, elfoglalták Észtországot és Petrográd felé közeledtek. A bolsevik 
kormány újra fegyverszünetet kért, és 1918. március 3-án aláírta a békét, melyben 
Oroszország lemondott a Baltikumról, Belorussziáról és Ukrajna egy részéről, az 
egykori orosz birodalom nyersanyagokban leggazdagabb és iparilag legfejlettebb 
területeiről.”132 A hatosztályos gimnáziumi tankönyv a részletekbe is beavat kissé: 
„Amikor 1918. február 10-én a szovjet tárgyalóküldöttséget vezető Trockij közölte, hogy 
a hadiállapotot befejezettnek nyilvánítják, de nem írják alá a békeszerződést, a német 
csapatok támadásba lendültek …”133 A békeszerződést követően „A Monarchia és 
Németország fegyveres erői bekapcsolódtak az orosz polgárháborúba Ukrajna, a 
Baltikum és Finnország megszállásával …”,134 de az intervenció részletezését már az 
1990 utáni tankönyvek kevéssé tartották fontosnak.

Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság háborús 
összefüggéseiről
A háború végi, a vesztett háború utáni front- és magyarországi helyzet leírása szinte 
minden általános iskolás tankönyvben drámai. „1918 nyarán 800 ezerre tehető a 
szökött katonák, a „zöld káderek” száma. 1918-ban több mint húsz alkalommal volt 
katonai lázadás. A megmozdulásokban jelentős számban vettek részt a monarchia 
délszláv területeinek katonái: horvátok, bosnyákok és mások.”135 Összekapcsolódnak itt 
a bomló front és a mozgolódó nemzetiségek képei. „1918-ban a hátországban romlott 
az ellátás, nőttek az üzletek előtt kígyózó sorok, sztrájkmozgalmak bontakoztak ki. 
A fronton sokasodtak a szökések, parancsmegtagadások, sőt katonai zendülések is 
előfordultak. Immár Ausztria–Magyarország népei is megelégelték a háborút.”136 Itt 
pedig a hátország és a front helyzete kerül közös nevezőre. A Dürr-féle könyv megem-
líti a cattarói matrózlázadást (Horthy szerepe említése nélkül) és a pécsi katonai 
alakulatok mozgolódását is.137 A legdrámaibb képet a Helméczy-könyv festi, igaz, 
konkrétumok nélkül: „1918. nyár végére nemcsak az vált világossá, hogy a háborút a 
központi hatalmak elvesztették, hanem az is, hogy a dualista birodalom napjai meg 
vannak számlálva. A nemzetiségek a monarchiából kifelé készültek.”138 

Az őszirózsás forradalom kirobbanása kapcsán mindegyik tankönyv megemlíti a 
katonaság szerepét. A „… katonák, munkások, diákok és a polgárok a Keleti pálya-

132 Salamon (1994) 24. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A breszt-litovszki béke
133 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 48. A bolsevik hatalom megszilárdulása
134 Magyar Lajos Alapítvány (1992) 21. Az antant katonai győzelme
135 Fekete (1991) 19. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása
136 Bihari (1991) 103. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A Monarchia felbomlása
137 Dürr (1993) 10.
138 Helméczy (1994) 21. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Ezt a háborút elvesztettük
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udvarra siettek, hogy megakadályozzák újabb egységek frontra küldését.”139 A Bihari-
féle könyv azt is megemlíti, hogy „Vasutasok leállították a Pestre tartó, a forradalom 
leverésére küldött katonai szerelvényeket.”140 A Károlyi-kormány külpolitikájáról 
eléggé vegyes a kép. „A körülmények azonban a kormány bel- és külpolitikáját egy-
aránt zátonyra futtattak: jó antantkapcsolatai ellenére a Károlyi-kormányzat megalá-
zóan súlyos fegyverszüneti egyezményt kényszerült aláírni Belgrádban 1918 novemberé-
ben. […] Kudarcot vallott Károlyi nemzetiségi politikája is.”141 A Bihari-könyv Károlyi 
visszaemlékezése nyomán idézi a francia főparancsnok tábornok (Franchet d’Espèrey) 
„kijózanító” szavait: „Önök együtt mentek a németekkel. Önök velük együtt fognak 
bűnhődni. Most itt a tenyeremen tartom a cseheket, románokat, jugoszlávokat és 
szlovákokat. Csak egy szavamba kerül, és megsemmisítik Önöket.”142 A tábornok 
„Magyarországot egyértelműen mint az egyik vesztes hadviselő felet kezelte, és igen 
jelentős déli területek átadását követelte, az ország területének mintegy egyharma-
dát.”143 Érdekes a Fekete-tankönyv értékelése az önvédelem tragikus hiányosságairól, 
amely ugyan új elemeket tartalmaz, de a régi frazeológiával: „Az első hadügyminiszter, 
Linder Béla „Soha többé nem akarok katonát látni!” jelszóval a hadsereg felszámolását 
tartotta legfőbb feladatának. Utódai pedig nem tudták létrehozni az ütőképes haderőt, 
mert a reakció nem akart népi hadsereget, a demokratikus szervezetek pedig megaka-
dályozták, hogy ellenforradalmi szervezetek pedig megakadályozták, hogy ellenforra-
dalmi beállítódású haderő jöjjön létre.”144 Károlyi is csak a Székely Hadosztály 1919. 
március eleji meglátogatása során jelenti ki: „ha olyan békét akarnak velünk aláíratni, 
amely Magyarország szétdarabolását jelenti, akkor én azt mondom nektek, katonák, 
hogy én ezt a békét nem fogom aláírni. A végszükség esetén még fegyverrel is felszaba-
dítjuk ezt az országot.”145

A Vix-jegyzék következtében létrejövő kommunista hatalomátvétel leírása immár 
pontos és hiteles. Károlyi nem a kommunistáknak adta át a hatalmat, ahogy a ’60-as, 
’70-es évek tankönyvei hangoztatták, hanem – hite szerint – a szociáldemokratáknak. 
És fény derül az aláírásával megjelent kiáltvány hamisítvány voltára is. A pártállami 
tankönyvekben egyöntetűen a Tanácsköztársaság honvédő harcainak ábrázolt 
fegyveres összecsapások is más megvilágítást kapnak. A tanácshatalom „… mégis 
vállalta az ország védelmét. A honvédelem felvállalása sikert hozott. Tízezrek jelentkez-
tek katonának, … a tisztikar zöme is a tanácshatalom mellé állt.”146

A tankönyvek általában védelmi harcokról szólnak, bár a sikeres északi hadjárat 
támadó hadművelet volt. Megvilágítják ugyanakkor a valódi célokat. 

139 Fekete (1991) 22. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Az őszirózsás forradalom eseményei. Ugyanez a 
Helméczy-könyvben így hangzik: „A megmozdult tömegek megakadályozták a Keleti pályaudvaron 
egy katonavonat indulását.” (Helméczy /1994/ 23. Az őszirózsás forradalom)

140 Bihari (1991) 104. Október 31. – A forradalom győzelme
141 Dürr (1993) 11-12. Az „őszirózsás forradalom” győzelme
142 Bihari (1991) 109. A külpolitikai helyzet
143 Helméczy (1994) 24. A belgrádi fegyverszünet: lehervadó remények
144 Fekete (1991) 26. (Kiemelés tőlem: K. A.) Károlyi politikája. A kommunista befolyás növekedése
145 Bihari (1991) 115. A kormány az ország megvédéséért
146 Helméczy (1994) 32. A haza védelmének kényszerű felvállalása
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Legegyértelmübben a Bihari-könyv fogalmaz: „A hadvezetés távolabbi terve az volt, 
hogy északkeleten egyesülnek a szovjet Vörös Hadsereggel, majd felszabadítják a 
Tiszántúlt.”147 A világforradalomra vonatkozó elképzeléseket az általános iskolai 
könyvek nem nagyon hangoztatják, de a nemzetközi helyzet júliusi kedvezőtlen 
alakulására legalább a Bihari-könyv utal: „… Szovjet-Oroszország változatlanul súlyos 
helyzetben volt, a bajor tanácsköztársaságot leverték, Ausztriában megszilárdult a 
polgári rendszer.”148 A Dürr-féle könyv még pontosabban fogalmaz: „… a Forradalmi 
Kormányzótanács a nép szemében a honvédelem kormányaként alakult meg. Ehhez az 
elhatározásához a kormány még azok támogatását is megnyerte, akik nem érthettek 
egyet a tanácshatalom célkitűzéseivel.”149

A Clemenceau-jegyzékek hatására bekövetkező „… területfeladás mind a magyar 
katonák, mind a lakosság körében felháborodást keltett és bomlasztóan hatott. A fegy-
veres ellenállás láttán kezdetben rokonszenvező középrétegek elvesztették bizalmukat a 
tanácskormány iránt.”150 Más megfogalmazásban: „Az antantnak fejet hajtó tanács-
kormány viszont, minthogy eredeti és legfőbb küldetését, az országterületek fegyveres 
megtartását föladta, egy csapásra elveszítette tömegtámaszát. Létének értelme vált 
kérdésessé.”151

Több középiskolás könyv végez számvetést Magyarország háborús veszteségeiről a 
hatalomváltás előtt. A legpontosabb talán ez: „1918 őszén a magyar társadalmat 
áthatotta az általános békevágy és a társadalmi-politikai változások iránti igény. 
Magyarország 3 millió 800 ezer katonájával vett részt a világháborúban. Ebből elesett 
661 ezer, megsebesült 743 ezer fő. A hatalmas veszteség önmagában is elkeserítő volt, a 
vereség következtében pedig hiábavaló is volt. Így a magyar társadalom […] a már 
régóta változásokat vezető ellenzék mögé sorakozott.”152 A lesújtó körülményeket egy 
másik könyv így jellemzi: „1918-ban már kényszer beszolgáltatást vezettek be, hadiköl-
csönöket kellett jegyezni. Egyre nőtt a szökött katonák száma, katonai lázadások törtek 
ki, és az Oroszországból hazaözönlő hadifoglyok is növelték a feszültséget.”153 A hatosz-
tályos gimnáziumoknak szóló könyv pontosít is: október „… hónap végéig 250 ezer 
katona szökött meg egységétől, sokan fegyvereikkel.”154

Szinte mindegyik tankönyv felidézi az új Károlyi-kormány komoly csalódást okozó 
belgrádi látogatását a balkáni antant haderő francia tábornokánál. „Sokan bíztak 
Károlyi régi és következetes antantbarátságában, és túlzott illúziókat tápláltak a 
kormányfő lehetőségei iránt. A Belgrádba utazó Károlyit Franchet d’Espérey főparancs-
nok – minden személyes megbecsülése ellenére – ellenséges politikusként fogadta.”155 

147 Bihari (1991) 126. Az északi hadjárat
148 Uo. 129. A tiszai támadás – A tanácskormány lemondésa
149 Dürr (1993) 16. A Magyarországi Tanácsköztársaság (1919. március 21.–augusztus 1.)
150 Dürr (1993) 19. Védelmi harcok – a tanácsköztársaság bukása
151 Fekete (1991) 36. (Kiemelés az eredeti szövegben.) Clemenceau jegyzékei. A visszavonulás
152 Salamon (1994) 31. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A Magyar Nemzeti Tanács
153 Lator (1995) 37-38. IV. Károly meneszti Tiszát
154 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 57. A Monarchia végnapjai – az őszirózsás forradalom győ-

zelme
155 Lator (1995) 40. A belgrádi utazás



68 TANKÖNYV, TANESZKÖZ

A új külpolitika lényegének legdifferenciáltabb képét a Magyar Lajos Alapítvány újabb 
tankönyve adja néhány kortárs idézetének segítségével. Ebből Jászit idézzük: 
„Az antantpolitika Janus-arcát én mindig tisztán láttam, s kezdettől fogva döbbenten 
kérdeztem: mikor fogja ábrázatának imperialista felét ellenünk fordítani, másik felének 
demokrata-pacifista mosolya helyett. E tekintetben Károlyinak kevesebb kételye volt: ő 
szinte mindig hitt az antant célkitűzései őszinteségében, amíg a saját testünkön nem 
tapasztaltuk ki a kapitalista üzletemberek minden hipokrízisét [képmutatását] és 
elvtelenségét.”156 Tanulságos jelenete a belgrádi találkozónak, amikor a francia 
tábornok „Wilson nevének említésekor csak legyintett, majd megismételte: Magyaror-
szág legyőzött ország, a „háborúban a magyarok együtt mentek a németekkel és együtt 
fognak lakolni és fizetni.”157 

Miközben a feltételek és a körülmények egyre romlanak a számunkra: a Szabadka, 
Baja, Pécs és Szigetvár vonaltól délre a belgrádi fegyverszüneti szerződéssel elvesztett 
területek után északról a Felvidéket csehszlovák, Erdélyt pedig a román csapatok 
kezdik megszállni. „November közepére világossá vált, hogy szomszédaink nem 
tárgyalni, hanem – a győztesekkel együtt – diktálni akarnak, s mindenekelőtt kész 
tények elé állítani a rövidesen összeülő békekonferenciát.”158 Ezzel szemben nálunk 
„Linder Béla hadügyminiszter mindent megtett azért, hogy leszerelje a hadsereget, 
hiszen nem volt alaptalan a félelem a hazaözönlő – és jelentős számban idegen ajkú – 
katonáktól. […] [Utóda] Barta Albert megpróbált ütőképes hadsereget szervezni…”159 
Jellemző a helyzet fonákságára, hogy főleg a szélsőbalos kommunista propaganda 
hatására „December 12-én 8 ezer katona részvételével tüntetést szerveztek Bartha 
hadügyminiszter ellen, akit emiatt lemondattak […] A december végére kiéleződő belső 
ellentétekhez újabb külpolitikai csapások társultak. Kiderült, hogy a csehszlovák 
megbízottal december elején kijelölt és az etnikai helyzetnek megfelelő ideiglenes 
határvonalat a győztesek semmisnek tekintik, s az új demarkációs vonalat mélyen a 
magyarlakta területekbe vágva húzták meg. Ezzel egyidőben (december 23.) az antant-
hatalmak a románoknak is megengedték, hogy átlépjék a belgrádi megállapodásban 
kijelölt vonalat …”160 Ezt követte Kolozsvár román, Kassa és Pozsony csehszlovák, a 
Muraköz délszláv és Szeged francia megszállása, sőt „… a román hadsereg 1919 január 
végéig érdemi ellenállás nélkül megszállta az egész történelmi Erdélyt.”161 Mindegyik 
tankönyv szól a Vix-jegyzékről, de a Salamon-féle könyv bemutatja annak előzmé-
nyeit is: „… 1919. január 18-án nyílt meg a párizsi békekonferencia, mely a Magyar-
országot érintő kérdésekben az utódállamok igénye szerint döntött. A veszteseket – 
így Magyarországot – nem hívták meg a tanácskozásra. Február 26-án határozatot 
hoztak a román–magyar demarkációs vonal nyugatra tolásáról, s ebben újabb 
magyar területek átadását követelték. (Ezt a jegyzéket adja át majd Vix március 

156 Magyar Lajos Alapítvány (1995) 108. A belgrádi konvenció
157 Salamon (1994) 35. A két fegyverszünet
158 Uo. 37. Magyarok és nem magyarok
159 Lator (1995) 41. A belgrádi utazás
160 Salamon (1994) 38. Magyarok és nem magyarok és Kiábrándulás a kormányból
161 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 61. (Kiemelés tőlem: K. A.) Az államterület szétesése és a 

januári kormányválság
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20-án Károlyinak.) Károlyi csak február végén döbbent rá, hogy a wilsonizmusba és a 
pacifizmusba vetett hite merő ábránd. Szatmárnémetiben a Székely hadosztály előtt 
mondott beszédében (március 2.) már a fegyveres ellenállást hirdette – hadsereg nélkül. 
A fegyveres erők újjászervezését az ő helyeslésével akadályozták meg. Ezzel szembefordí-
totta a forradalommal … a hazafias erőket.”162

A Vix-jegyzék pontos leírását a hatosztályos gimnáziumok tankönyve adja: 
„A demarkációs vonal Szatmárnémeti–Nagyvárad–Arad között húzódott, az ettől 
keletre lévő területeket román csapatok szállják meg és bevezetik a román közigazga-
tást. A vonaltól nyugatra egy 40–50 kilométer széles, semleges zónát jelöltek ki (ebbe 
került volna Debrecen, Szeged, Gyula), melyet a szövetséges csapatok ellenőriztek volna. 
A magyar csapatokat szinte a Tisza vonaláig kellett volna visszavonni.”163 A Vix-jegy-
zék következtében létrejövő „… magyarországi proletárdiktatúra a győztesek 
mohóságának a következtében jött létre. Az ország várhatóan súlyos megcsonkítása 
miatt kétségbeesett nemzeti erők egy része is hajlamos volt annak elfogadására, hogy 
Szovjet-Oroszországra támaszkodva ellenállhatunk a győztesek kíméletlenségének.”164 
A „világforradalom” bemutatására, amelyre a tanácskormány a stratégiáját alapozta, 
leginkább a Lator-féle könyv kerít sort: „A hazai kommunisták – a bolsevikokhoz 
hasonlóan – a világforradalomtól remélték helyzetük stabilizálódását, s ebben csak 
megerősítette őket az áprilisban létrejött Bajor Tanácsköztársaság. […] A kabinet bízott 
a szovjet Vörös Hadsereg közeledésében. Azt is remélte, hogy az antant el lesz foglalva 
más problémákkal.”165 A Forradalmi Kormányzótanács – békés szándékát hangsú-
lyozva ugyan, de – visszautasította a Vix-jegyzéket. Majd március végén feladta a 
területi integritás elvét, elismerve a román, a délszláv és csehszlovák területi igénye-
ket, de Smuts tábornok Vix-jegyzéknél kedvezőbb javaslatait csak feltételekkel volt 
hajlandó tudomásul venni. Erre az április közepén bekövetkező román, majd május 
elején induló csehszlovák támadásra válaszul „A Forradalmi Kormányzótanács … 
megkezdte egy proletár Vörös Hadsereg szervezését. A tisztikar egy része – sokszor 
meggyőződése ellenére – felsorakozott a Tanácsköztársaság honvédő harca mellé. 
(Az ellenforradalmi korszakban éppen a küzdelem honvédő jellege mentesítette őket a 
komoly felelősségre vonás alól, sokuk karrierje töretlenül folytatódott.) Szerepe volt 
ebben a háború honvédő jellegének, de annak is, hogy a proletárhadsereg vezetése […] 
szociáldemokraták kezében volt …”166 

A háborúnak ezt a honvédő jellegét hangsúlyozza a Magyar Lajos Alapítvány 
második tankönyve is, míg a Salamon- és Lator-féle könyv kerüli e megítélést, és csak 
hadjáratról beszél. Az említett Magyar Lajos Alapítvány tankönyve így értékel: 
„Az […] északi hadjárat célja a csehszlovák és román intervenciós hadseregek elválasz-
tása, távlatilag a szovjet Vörös Hadsereggel való kapcsolat felvétele volt. […] A világfor-
radalomba és a szovjet-orosz katonai segítségbe vetett remények tették lehetővé, hogy a 

162 Salamon (1994) 39. Párizsban rólunk, de nélkülünk tárgyalnak
163 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 63. Az államterület szétesése és a januári kormányválság
164 Salamon (1994) 42. A proletárdiktatúra és a békecsinálók
165 Lator (1995) 45. Külső veszély
166 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 65. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A proletárdiktatúra 

intézkedései
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Tanácsköztársaság szembeszálljon a román és csehszlovák hadsereggel […] Ez nemzeti 
függetlenségi önvédelmi háború volt. A hivatásos tisztek jelentékeny része hazafias 
kötelességét teljesítette …”167 Ennek némileg ellentmond, hogy a felszabadított felvidéki 
területeket nem csatolták vissza Magyarországhoz, hanem kikiáltották a Szlovák 
Tanácsköztársaságot. A cáfolatot ugyanaz a tankönyv adja: „A Forradalmi Kormány-
zótanács ugyanis – bízva a világforradalmi folyamat gyors előrehaladásában – a 
nemzeti kérdés megoldásának módját a tanácsállamok föderációjában látta.”168 

Ahogy lényegében minden tankönyv egyetért abban, hogy a Vix-jegyzék buktatta 
meg a polgári demokratikus rendszert, úgy egyeznek a vélemények abban is, hogy a 
Clemanceau-jegyzékek lettek a Tanácsköztársaság sírásói. Az északi hadjárat sikerei-
vel szemben a nemzetközi helyzet is igen kedvezőtlenül alakult: „1919 áprilisában 
kibontakozott a fehérgárdista hadseregek támadása a szovjet hatalom ellen. A szovjet-
orosz csapatok kénytelenek voltak visszavonulni, és a két Vörös Hadsereg találkozása, 
valamint a két proletárállam együttműködése nem valósulhatott meg. Elmaradt a 
világforradalom, semmiféle külföldi támogatásra nem volt esély.”169 Ennél is távlato-
sabban ítéli meg a kialakult helyzetet a Salamon-tankönyv: „Ellenségeinkké vált 
szomszédaink mindent elkövettek annak érdekében, hogy a bolsevizmus és nacionaliz-
mus tűzfészkeként tüntessék fel Magyarországot, ezzel alátámasztva területi követelése-
iket. Ugyanakkor Magyarország belső ellentéteitől gyötörten képtelen volt cselekvő 
külpolitikát folytatni.”170

A háborút lezáró békékről, főleg Trianonról
Amennyire középpontban állt a két világháború közötti tankönyvekben a Trianon-
kérdés, úgy jelentéktelenedett el a szocialista időszak könyveiben. Ez a helyzet 
jelentősen változott a rendszerváltoztatás után, ám szerencsére a két szélsőséget 
követően – némi kilengés után, de – megállt valahol félúton. Egyrészt nem lehet 
minden szerencsétlenségünk kizárólagos okaként tekintenünk rá, másrészt viszont 
igazságtalan volta mellett nem mehetünk el szó nélkül. Még ha a környező népek 
történelemkönyvei másképp látják, akkor sem!

Bihari Péter könyvében a békeszerződések és a trianoni béke is még csak részfejeze-
tet kapott, úgy 2-2 oldal terjedelemben. A békeszerződések „Kimondták, hogy a 
háborúért egyedül Németországot és szövetségeseit terheli a felelősség.”171 Elismeri a 
szerző a békerendszerről, hogy „… eszményinek még megalkotói sem tartották. Nem 
érvényesültek sem a szélsőséges francia, még kevésbé a túlságosan idealista amerikai 
tervek. A végeredmény az angolok elképzeléséhez állt legközelebb…”,172 amivel e sorok 
írója azért vitatkozna. Egyet lehet érteni viszont azzal, hogy „A vesztesek megalázott-
nak érezték magukat, mert a békét a magukat demokratikus nemzeteknek nyilvánító 

167 Magyar Lajos Alapítvány (1995) 115. Az északi hadjárat
168 Uo.
169 Uo. 116. A nemzetközi helyzet
170 Salamon (1994) 46.
171 Bihari (1991) 12. A békeszerződések
172 Uo. 12-13.
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győztesek diktálták – kényszerítették – rájuk. Titokban rögtön a revízióra készültek.”173 
Trianonról néhány szikár adat, egy szerény térkép szól csupán. A következményeket 
viszont drámai szavakkal ábrázolja: „A magyar közvéleményt valósággal sokkolta a 
trianoni katasztrófa, amelyhez hasonló veszteség az országot a 16. század óta nem érte. 
Alig voltak olyanok, akiknek ne maradtak volna rokonai a határon kívül. Magyaror-
szág, amely a Monarchia részeként nagyhatalom volt, Európa egyik legkisebb és 
leggyengébb állama lett. S nem utolsósorban: az elcsatolt területek ezer szállal kötődtek 
a magyar múlthoz. Hunyadi Mátyástól Ady Endréig nagyon hosszú azoknak a sora, 
akiknek szülőhelyét 1920 után csakis útlevéllel lehetett meglátogatni.”174 Az viszont nem 
szerencsés, hogy ebben a könyvben igen távol került egymástól a békerendszer és az 
annak részét alkotó trianoni béke bemutatása.

Fekete Pál könyvében a békerendszert egy önálló lecke – benne Trianonnal –, a 
magyar történeti résznél a trianoni békét viszont lényegében egyetlen bekezdés 
tárgyalja. A szerző értékelése inkább racionális: „A győztesek békerendszere végső 
soron nem hozott megoldást térségünkben. Az egyetlen soknemzetiségű birodalom 
helyén sok többnemzetiségű ország jött létre, amelyben a nemzetiségek számaránya 
továbbra is jelentős maradt. Idegen fennhatóság alá került pl. az albánok 44%-a, a 
magyarok 30%-a és a szlovének 25%-a. Békerendszerük megszilárdítása érdekében az 
antant vezető hatalmai kisebbségvédelmi előírásokat fogadtattak el az utódállamok-
kal… […] A védelem azonban nem volt hatékony, az új „gazdanépek” vezetői a 
kisebbségek gyors beolvasztására törekedtek.”175 Hosszú idő után először említik a 
rongyos gárdistákat, akiknek az akciói nagyban hozzájárultak a soproni népszavazás 
kiharcolásához, illetve annak Magyarország számára kedvező eredményéhez.

Dürr Béla tankönyve egy leckében tárgyalja az egész békerendszert, beleértve a 
trianoni békét is. Leírja a győztesek örömmámorát, valamint azt, hogy a veszteseket 
meg sem hívták a békekonferenciára. Részletezi az antanthatalmak vezetőinek 
szándékait. Csak az európaiakat idézve: „A francia miniszterelnököt, Clemenceau-t 
előzetes megállapodások és ígéretek kötötték, amelyeket az ellenzéki közép-kelet-euró-
pai nacioanalista politikusoknak tettek a háború folyamán. Lloyd George angol 
miniszterelnök valamivel mérsékeltebb irányzatot képviselt, de mindkettőjükre nagy 
hatást gyakorolt az ellenséggel örök időkre leszámolást kereső hangulat légköre. […] 
Orlando olasz miniszterelnök bízott az antant háború alatti ígéretében, amely szerint 
[…] megszerezheti Dalmáciát, Dél-Tirolt, Fiumét és még kisebb török területeket.”176 
Érdekes módon a békerendszer területi rendelkezéseit vesztes országonként, de apró 
betűs kiegészítő anyagban közli, pedig a szándékoknál fontosabbak a megvalósult 
tények. A békerendezést követően a közép-európai térség nemzetiségi kérdésének 
megoldatlanságát kördiagramok ábrázolják, Lengyelország, Csehszlovákia, Jugoszlá-
via és Románia vonatkozásában. A trianoni béke főbb rendelkezéseit csak néhány 
mondatban – igaz, fő szövegben – közli és térképen ábrázolja a tankönyv, jelezve az 
elcsatolt területek és népesség nagyságát. Hiányzik viszont a történelemi Magyaror-

173 Uo. 13.
174 Uo. 135. A trianoni béke
175 Fekete (1991) 51. A szomszéd államok helyzete
176 Dürr (1993) 29. A világháborút lezáró békerendszer
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szágról elkerült, annak „21 milliós népességéből több mint 3 millió magyar ajkú 
lakos”177 utódállamonkénti részletezése, ami azért fontos lenne. Értékelése egy 
mondat: „A területi elcsatolás olyan felháborodást váltott ki, hogy nem akadt olyan 
társadalmi réteg az országban, amely a határokat véglegesnek tekintette volna.”178

A 8. osztályos Helméczy-tankönyv a Párizs környéki békéket az első világháború 
utáni hatalmi átrendeződéssel együtt tárgyalja. Értékelése lényegre törő: „Németor-
szág, Bulgária, Törökország megkisebbedve ugyan, de átélte az összeomlást, az Osztrák-
Magyar Monarchia teljesen megsemmisült. […] Ugyanakkor szinte minden győztes 
állam növelte kisebb-nagyobb mértékben a területét.”179 Mindezt egy táblázat ábrázolja, 
amelyből kiugrik Románia döbbenetes, több mint kétszeres területi növekedése. 
A trianoni békéről külön kiegészítő anyagos lecke szól. Felmerül létrejöttében a 
háború alatt tett francia-angol területi ígéretek mellett az is, hogy „… a Károlyi-kor-
mány az adott időben nem rendelkezett semmiféle katonai erővel …” és „… a tanács-
köztársaság átgondolatlan külpolitikája, hadseregének veresége …” is.180 Komoly 
szerepet játszott az is, hogy „Minden adatot hitelesnek fogadtak el, melyet a cseh, 
román, szerbhorvát küldöttségek terjesztettek elő, s a magyar küldöttség nemzetiségi 
adatait, noha azok egészen más képet mutattak, félresöpörték.”181 Trianon értékelése 
hasonló a Bihari-könyvéhez: A trianoni béke hazánk történelmének Mohács utáni 
legsúlyosabb tragédiája. Csakhogy míg Mohácsnál még csak "nemzeti nagylétünk" 
veszett el, […] Trianon után […] kiszolgáltatott kisállammá lettünk.”182 A béke követ-
kezményeinek a feltárása is differenciáltabb, mint bármely más általános iskolai 
tankönyvben: „A józanabbak az etnikai alapon történő revízióra gondoltak, arra, hogy 
a magyar lakosságú (többségű) területek – békés megegyezés vagy pl. népszavazás 
alapján – kerüljenek vissza hazánkhoz. Mások a történelmi jogokra hivatkozva, 
minden, a történelmi Magyarországhoz tartozó terület visszacsatolását kívánták. 
[…].183

A középiskolás könyvek általában külön tananyagrészben tárgyalják a Párizs 
környéki békéket és a trianoni békediktátumot. Az első Magyar Lajos Alapítvány által 
készített tankönyv sorra veszi a „békediktátumok súlyos szervi hibáit”: elvetették a 
revans magvát; kiélezték a nemzetiségi kérdést; a győztesek közötti „… ellentétek némi 
manőverezési lehetőséget biztosítottak a veszteseknek (főleg Németországnak)”; „… úgy 
vélte, hogy: hogy a Monarchia és a cári birodalom utódaiként létrejött államok blokkja 
egyszerre lesz alkalmas a szovjet állam elszigetelésére és Németország bekerítésére”; 
„A világ újrafelosztása során új ellentétek keletkeztek …” (pl. az Egyesült Államok és 
Japán között).184 A trianoni békével kapcsolatban megjegyzi, hogy az azt megkötő új 
rendszer „Érte még csak nem is a háborút vállaló és elvesztő előző polgári rendszert 

177 Uo. 30.
178 Uo.
179 Helméczy (1994) 18-19. A békefeltételek
180 Uo. 58. Előzmények
181 Uo. Mit tartalmazott a trianoni béke?
182 Uo.
183 Uo. 59. A nemzet válasza Trianonra
184 Magyar Lajos Alapítvány (1992) 39. Az első világháborút lezáró békerendszer
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hibáztatta, hanem a forradalmakat, Károlyi Mihály és Kun Béla rezsimjét okolta.”185 
Az értékelés sem marad el: „A magyar társadalom olyan sokkhatást , megrázkódtatást 
szenvedett el, amely nemzedékek gondolkodását, magatartását mindennél érzékenyeb-
ben befolyásolta. A „trianoni trauma”, amit még súlyosbítottak az ide érkező magyar 
menekültek, minden egyes ember, család életében, személyes sorsában is közvetlenül, 
fájdalmasan érződött. Ez volt a társadalom-lélektani oka annak, hogy nem akadt olyan 
csoport, réteg vagy osztály, függetlenül vagyoni helyzetétől, foglalkozásától vagy 
vallásától, amely hajlandó lett volna a kialakuló határokat véglegesnek tekinteni.”186

A másik Magyar Lajos Alapítvány-féle tankönyv már rendszerezettebben veszi 
sorra a háborús veszteségeket, a békékhez vezető utat, a békekonferencia működését, 
a békecélokat, illetve magukat a békeszerződéseket, a kisebbségvédelmi szerződések-
kel együtt. A trianoni béke tárgyalása ugyanilyen rendszerezett, külön szólnak a 
szerzők Trianon lélektani hatásáról, lényegében elismételve az előző könyvből 
idézetteket.  Újdonság a könyvben a „külsőségek” bemutatása: „A magyar nemzeti 
lobogót 1920 júniusától mindenütt és mindig csak félárbocig húzták föl, ezzel is 
emlékeztetve a nemzeti tragédiára. Minden városban és községben felállították az első 
világháborúban elesettek emlékművét, a templomokban, intézményekben emléktáblát 
helyeztek el […] Az iskolákban történelem- és földrajzórákon a történelmi Magyaror-
szágot tanították, s a tanítás megkezdésekor és befejezésekor a tanulók elimádkozták a 
„magyar hiszekegy”-et.”187

A Salamon-féle könyv kevésbé rendszerezetten tárgyalja a békeszerződéseket. 
Bemutatja a párizsi békekonferenciát és kiemelten a német békeszerződést. A trianoni 
békét a magyar történeti tananyag részeként tárgyalja. Értékelése: „… az új határok 
mélyen belevágtak a magyar nemzettestbe. Ennek következtében 3,3 millió magyar 
került a szomszédos országok határai közé, tehát a Kárpát-medencében élő magyar-
ság több mint egyharmada, s ennek több mint a fele az új határok mentén, zárt tömbök-
ben él. Ez azt jelenti, hogy az etnikai, nemzetiségi elvnek lehetett volna igazságosabb 
határokat húzni, a győztesek mohósága azonban csillapíthatatlan volt.”188

Lator László viszonylag rövid könyvében térképpel ellátott hosszú lecke foglalkozik 
a Párizs környéki békékkel. Értékelésként megállapítja, hogy „A háború előtti Európa 
100–120 millió lakosából az 50 millió helyett még mindig 32 millióan kisebbségi sorban 
éltek.” Churchill véleményét idézi a szerző: „A békekötés másik nagy tragédiája az volt, 
hogy a saint-germaini és a trianoni békeszerződés elemeire szabdalta szét az Osztrák–
Magyar Monarchiát. A Római Szent Birodalomnak ez az utolsó megtestesítője népek 
sokaságát fogta évszázadokon át közös fedél alá; olyan népeknek nyújtott kereskedelmi 
előnyöket és biztonságot, amelyek közül korunkban egynek sem volt elegendő szilárd-
sága és életereje, hogy egymagában szembeszálljon a feléledő Németországgal vagy 
Oroszországgal.”189 A trianoni béke következményeit a tankönyv szerzője így összegzi: 
„Gazdaságilag fontos területek, nyersanyaglelőhelyek, idegenforgalmi szempontból 

185 Uo. 61. A trianoni békerendszer
186 Uo. 62.
187 Magyar Lajos Alapítvány (1995) 124. Trianon lélektani hatása
188 Salamon (1994) 51. A trianoni békeszerződés
189 Lator (1995) 57. A kisebbségek és a garanciák, valamint  Bulgária és Ausztria
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lényeges részek kerültek el Magyarországtól. A magyar kulturális és oktatási intézmé-
nyek jelentős részét hamarosan felszámolták. A magyar vonatkozású műemlékek, 
szobrok, emléktáblák többségét megsemmisítették vagy eltüntették a közterekről. 
Hazánkban június 4-e gyásznap lett … […] A dualista állam felbomlása után csak 
Ausztria és Magyarország lett nemzetállam. Lengyelország lakosságának 2/3-a volt 
lengyel, Csehszlovákiában a 14 millió lakos közül a csehek és szlovákok 10 millióan 
voltak, Romániában a magyar kisebbség aránya 10% fölött volt.”190

Egyedül a hatosztályos gimnáziumok számára készült tankönyv tárgyalja közös 
leckében valamennyi békekötést, beleértve a trianonit is. A tankönyv megállapítja: 
„A kelet-közép- és délkelet-európai térség antantszövetséges kisállamai mindent 
felhasználtak érdekeik maximális képviseletére a konferencián. Leggyakrabban a 
történelmi múltra (történelmi elv) hivatkoztak (Nagymorva Birodalom, 1772-es 
Lengyelország), illetve „megszépített” statisztikák alapján nemzeti önrendelkezésre 
(etnikai elv). Ezeken túl a területek gazdasági egységével, földrajzi szükségszerűséggel 
vagy a germán és bolsevik veszéllyel érveltek. Az egymásnak ellentmondó érdekek és 
elvek szövevényében a nagyhatalmak képtelenek voltak tájékozódni. Az új kelet-közép- 
és délkelet-európai államok a legritkább esetben váltak nemzetállamokká, egy részük 
eleve több nemzet föderációjaként alakult meg, és mindenhol jelentős volt a kisebbségek 
aránya.”191 Trianonról mindezt konkretizálva a következőket írja: „Mivel a magyar 
határoknál a szomszéd országok nem kívánták az etnikai elvet érvényesíteni, és törté-
nelmi érveik nem vagy bizonytalanok (Nagymorva Birodalom) voltak, leggyakrabban 
gazdasági-katonai érdekeiket érvényesítették. Így került a kevés Alfölddel rendelkező 
Csehszlovákiához a Kisalföld északi része, vagy a délszláv államhoz az Alföld déli része. 
Az Alföld déli és keleti peremén futó vasútvonalak szintén szerepet játszottak a határki-
jelölésben, ezzel is csökkentették Magyarország hadipotenciálját. Jelentős határszakaszt 
biztosítottak a nemzetközi vízi úttá nyilvánított Duna mentén a tengerparttal nem 
rendelkező Csehszlovákiának.”192

NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS

A rendszerváltozás komoly tartalmi és szemléleti változásokat hozott a történelemta-
nításban, ezen belül az első világháború és következményei bemutatásában és megíté-
lésében is. Ezek gyakran összefüggenek egymással. Ilyen a világháború imperialista 
jellege korábbi hangoztatásának az elmaradása, mert az a marxista klisékből, ponto-
sabban Lenin elemzéseiből következett. Elmarad a munkásmozgalom és az orosz-
szovjet történelem marxista szempontú kiemelt ábrázolása is a rendszerváltozás utáni 
tankönyvekben (pl. a II. Internacionálé kongresszusai, a magyar szociáldemokrata 
párt kiemelt szerepe, Lenin és a bolsevikok szerepe és értékelései, a „nagy október”, 
polgárháború és intervenció stb.).

190 Uo. 63. A békeszerződés következményei
191 Herber – Martos – Moss – Tisza (1997) 34. (Kiemelés az eredeti szövegben.) A Párizs környéki békék
192 Uo. 35-36. (Kiemelés az eredeti szövegben.)
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A világháború alatti és azt követő események (februári forradalom és az „októberi 
forradalom” Oroszországban, őszirózsás forradalom és Tanácsköztársaság Magyaror-
szágon) ábrázolásában és értékelésben is jelentős változások történtek. Ezek világhá-
borúra, illetve a háború utáni rendezésre gyakorolt hatásában egyik döntő változás a 
korábbi „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” bolsevik hatalomátvétellé (sőt 
puccsá) történő degradálása, jelentőségének – a korábbi „világtörténelmi” helyett – az 
adott korban a helyére kerülése. Azaz hatást gyakorolt a háború menetére, de annak 
menetét nem tudta döntően befolyásolni, sokkal inkább az Egyesült Államok hadba 
lépése bizonyult a „mérleg nyelvének”. A másik jelentős változás a Károlyi-rendszer 
korábbi pozitív jellegének megváltozása, demokratikus vonásai helyett/mellett főleg a 
haza megvédésében mutatott tehetetlensége fényében. A Tanácsköztársaság korábban 
„szocialista forradalomként” történő megítélése is megváltozik, sőt a puccs jellege 
még jobban tetten érhető, mint a bolsevik hatalomátvételben. Lelepleződnek a 
korábban „honvédelminek” nevezett harcai is, a valódi jelleg bemutatásával: a 
„világforradalom” láncszemeiként a határok visszaállítása helyett azok végleges 
felszámolásáért léptek harcba vezetőik, ha a résztvevők jelentős része nem is osztotta 
ezt a nézetet. 

A Párizs környéki békék, benne Trianonnal a „helyükre kerülnek” a korábbi 
elhallgatással, illetve alulértékeléssel szemben. Ugyanakkor felbukkannak a napja-
inkra egyre inkább kiélesedő viták az újabb tankönyvek értékeléseiben, hogy az 
őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság vagy a Horthy-rendszer a felelős-e 
Trianonért, valahogy háttérbe szorítva azt az egyszerű tényt, hogy kik és melyik 
rendszer „szállt be” a világháborúba, lényegében komolyan megfogalmazott cél 
nélkül. Mindenesetre a korábbi, szinte kizárólag a Horthy-rendszer felelősségét 
hangoztató nézetek mellett/helyett előtérbe kerül 1918/1919 felelőssége is. 
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TÖBB MINT 1100 ÉV KEVESEBB, 
MINT 11 MONDATBAN
A német történelemtankönyvek képe Magyarországról

FIZIKER RÓBERT

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

MORE THAN 1100 YEARS, IN LESS THAN 11 SENTENCES. 
IMAGE OF HUNGARY IN GERMAN HISTORY TEXTBOOKS.

The examination of the image of Hungarians in German history textbooks is difficult. 
The main reason – beside the changed role of the history as subject, the different 
provincial concepts and diversity – is the fundamental fact that there are no or very few 
Hungarian connections in these books. They focus on German and European history 
over the dividing lines of historical periods and concentrate on the events of the previous 
150 years. The German students’ knowledge about Hungary is mainly based on maps, 
tables, diagrams and with sufficient interest the conclusions from these.

The politics of memory, which explores and undertakes the past honestly, is the best 
country image. In Hungary this process is expected to take a long time, so it is worth 
selecting knowledge from German textbooks which confront us of our relations and 
sometimes destroy our myths.

A németországi történelemoktatásban manapság használt tankönyvek által közvetített 
magyarságkép bemutatása erőteljes kihívás elé állítja a témával foglalkozó kutatókat. 
Nem elsősorban az alapvetően tartományi szinten működtetett oktatásügy és az ebből 
fakadó eltérő koncepciók és sokszínűség okozza a problémát, hanem az a tény, amit a 
Deutsche Schule Budapest könyvtárosa érdeklődésemre a következőképpen fogalma-
zott meg: „A történelem szakmai munkaközösséggel folytatott egyeztetés alapján 
közlöm Önnel, hogy a jelenlegi történelemtankönyvek főleg a német történelemmel 
foglalkoznak, és a 20. századi Magyarország semmilyen vagy csupán marginális 
szerepet játszik”. Nem meglepő tehát, ha – a világhálón is elérhető, országokra 
lebontott válogatott bibliográfia1 adatai szerint, Szabolcs Ottó korábbi kutatásai 
nyomán – két szerző tollából összesen három részletes, részben egymást fedő adatok-

1 Lásd Gyertyánfy András bibliográfiáját. Letöltés: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2015/07/magyarsagkep-kulfoldi-tortenelemtankonyvekben-%E2%80%93-idegenek-kepe-hazai-
tortenelemtankonyvekben-1987%E2%80%932014-06-01-15/ (2016. 02. 24.)
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kal dolgozó tanulmány2 született a témakörben. Ezekből, főleg a több mint kilencszáz 
történelemtankönyv vizsgálatán alapuló munkából pedig azt is tudni lehet, hogy a 
korábbi történeti korszakokban is „minden említésnek örülni kell”.3

A felhasznált és magyar vonatkozások után kutatva átvizsgált, közvetlenül a Wende 
után megjelent4 és 2010-es években kiadott5 történelemtankönyvek,6 illetve szakmai 

2 Mätzing, H. Ch. és Vitári Zs. (2008): Az NDK és az NSZK történelem- és földrajztankönyveinek ma-
gyarság- és Magyarország-képe. Limes, 3. Magyarságkép a 20. században. II. rész. 167–192.
Vitári Zs. (2009): A Németországi Szövetségi Köztársaság történelem- és földrajztankönyveinek ma-

gyarság- és Magyarország-képe. In: Hornyák Á. és Vitári Zs. (szerk.): Kutatási füzetek 14. A magyar-
ságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 111–159.

Mätzing, H. Ch. (2009): A Német Demokratikus Köztársaság történelem- és földrajztankönyveinek 
magyarság- és Magyarország-képe. In: Uo. 161–171. 

3 Vitári Zs. (2009): 119.
4 A megjelenés sorrendjében: Birk, G. és mtsai (1995): Geschichte und Geschehen A2. Ernst Klett 

Schulbuchverlag GmbH, Stuttgart.
Askani, B. és Wagener, E. (1997): Anno 1. Westermann Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig.; Hinrichs, 

E. és Stehling, J. (1998): Wir machen Geschichte. Bd. 2. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main.
5 Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum állományában fellelhető tankönyvek a megjelenés 

sorrendjében:
Bahr, F. (2010): Horizonte 11–13. Westermann Verlag, Braunschweig.
Brückner, D. és Focke, H. (2010): Das waren Zeiten 4. C. C. Buchners Verlag, Bamberg.
Cesar-Rothfeld, B. és mtsai (2010): Trio 9/10. Geschichte/Erdkunde/Politik. Schroedel Verlag, 

Braunschweig.
Ebeling, H. és Birkenfeld, W. (2011): Die Reise in die Vergangenheit. Ein geschichtliches Arbeitsbuch. 

Band 7/8. Schöningh Verlag, Braunschweig.; Lanzinner, M. és Ott, Th. (2011): Buchners Kolleg 
Geschichte 12. C. C. Buchners Verlag, Bamberg.

Regenhardt, H. O. (2011): FORUM Geschichte 2. Cornelsen Verlag, Berlin.; Simianer, N. (2011): von…
bis. Band 3. Schöningh Verlag, Braunschweig, Paderborn, Darmstadt. 

6 Természetesen – az otthoni könyvespolcról, a tankönyvi változások, azaz a fokozatosan elmaradó 
magyar vonatkozások figyelemmel kísérésének céljával – néhány korábban megjelent tankönyvet is 
bevontam a vizsgálatba, ezek a megjelenés sorrendjében:
Tenbrock, R. H., Goerlitz, E. és Grüter, W. (1970): Die geschichtlichen Grundlagen der Gegenwart. 

Ferdinand Schöningh, Paderborn, Hermann Schroedel KG, Hannover.
Hug, W., Busley, H. és Bahl, F. (1975): Geschichtliche Weltkunde. Band 1. Verlag Moritz Diesterweg, 

Frankfurt am Main, Berlin, München.
Hug, W., Glaser, H. és Bahl, F. (1980): Geschichtliche Weltkunde. Band 1. Verlag Moritz Diesterweg, 

Frankfurt am Main, Berlin, München.
Busley, H., Glaser, H., Hug, W. és Bahl, F. (1981): Geschichtliche Weltkunde. Band 2. Verlag Moritz 

Diesterweg, Frankfurt am Main, Berlin, München.
Alter, P., Hufnagel, G., Schwalm, E., Sösemann, B., Steinbach, P. és Würfel, M. (1984): Tempora. 

Grundriss der Geschichte. Band 2. Ernst Klett Verlage GmbH u. Co. KG, Stuttgart.
Dotterweich, V., Mehl, A., Walther, H. G., Schwalm, E. és Würfel, M. (1984): Tempora. Grundriss der 

Geschichte. Band 1. Ernst Klett Verlage GmbH u. Co. KG, Stuttgart.
Az alábbi történelemtankönyveket Andreas Schmidt-Schweizer, az MTA BTK Történettudományi 

Intézetének munkatársa bocsátotta rendelkezésemre, köszönet értük:
Busley, H., Danner, W., Glaser, H., Hug, W. és Bahl, F. (1982): Geschichtliche Weltkunde. Bd. 3. Verlag 

Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, Berlin, München.
Cornelissen, J., Götz, R., Holzbauer, H., Wehlen, W. és Zuber, K-H. (1986): BSV Geschichte 1N. 

Bayerischer Schulbuch-Verlag, München.
Cornelissen, J., Dahlmann, D., Götz, R., Holzbauer, H., Kauffeldt, R., Kirmer, G., Schlandt, J., Wehlen, 

W. és Zuber, K-H. (1986): BSV Geschichte 2N. Bayerischer Schulbuch-Verlag, München.
Bruch, R. v., Cornelissen, J., Holzbauer, H., Hummel, K-J., Kirmer, G. és Zuber, K-H. (1986): BSV 

Geschichte 3N. Bayerischer Schulbuch-Verlag, München. 
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dokumentumok7 ajánlásai és internetes oktatási segédletek8 alapján egyértelműen 
megállapítható, hogy a tantárgy középpontjában a történeti folyamatokban való 
eligazodás és a média értő felhasználása mellett a diktatúrákkal való foglalkozás, a 
demokrácia és az emberi jogok története áll, ugyanakkor hangsúlyos szerepet kap a 
mindenkori német állam, illetve az adott tartomány históriája. Ebből következik, 
hogy magyar történelmi vonatkozás csupán ezek részeként jelenik meg. Ezért le kell 
mondanunk arról a szemléletről, hogy „méltányosnak tartanánk”,9 ha a hosszú 
évszázadokra visszanyúló történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok alapján, és 
nem csupán a két nép viszonyának tehertételt hordozó elemei, a közép-európai német 
expanziós törekvések, a fasizmus öröksége és a második világháború utáni kitelepíté-
sek10 kapcsán kerülne elő pár magyar morzsa a tankönyvek lapjain.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy – anélkül, hogy a német történelem-
oktatás jelenlegi fejleményeivel és távlataival, a tartományok különböző elképzelései-
vel részletesen foglalkoznék – egy sajtóinformáció szerint Németországban „kiterjedt 
történeti amnézia” fenyeget. A történelem tanórák száma drasztikusan csökken, egyre 
több évfolyamban csupán heti egy órában van módjuk a diákoknak a jelenkori és 
múltbeli történések közötti összefüggések felismerésére és a tanulságok levonására. 
Több helyen összevonják a történelmet más tárgyakkal, így a földrajzzal, a szociológi-
ával vagy a gazdaságtannal, a kronológiai oktatást háttérbe szorítja az ún. súlyponti 
(Längsschnitt, a. m. hosszanti metszet), korszakokon átívelő témákat feldolgozó, a 
hétköznapok és az egyes ember szintjére fókuszáló képzés. A 2001-es PISA-felmérés 
okozta sokk hatására csökkentették a tanórák számát és az oktatandó tartalmakat is. 
Egy 2012-es, hétezer kilencedik és tizedik osztályos tanuló bevonásával készült 
felmérés eredménye is azt igazolta, hogy a diákok még saját országuk közelmúltjával 
kapcsolatban is súlyos tudásbeli deficittel küzdenek.11

Természetesen nem feltétlenül baj, ha a történelem tantárgyhoz gyakran kötődő, és 
nem csupán a ma diákjaitól hallható jellemzők (a vastag könyvek, a sok évszám és a 
bemagolt tananyag) helyébe egy új, kompetenciaalapú oktatási-tanulási felfogás lép, 
ahogy az a 2015/2016-os tanévtől kezdve például Berlinben történik. A német főváros-
ban, illetve tartományban ugyanis a régi „történelemoktatás ma már történelem”, és a 
természettudományos diszciplínákhoz hasonlóan a történelem, földrajz és a politikai 

7 Elérhetőek például a különböző szövetségi tartományok képzései, illetve tantervei iskolatípuson-
ként, tagozatonként, évfolyamonként és tantárgyanként. Letöltés: http://www.bildungsserver.de/
Bildungsplaene-Lehrplaene-der-Bundeslaender-fuer-allgemeinbildende-Schulen-400.html (2016. 
02. 29.) Továbbá a kultuszminiszteri konferencia tantárgyi vizsgakövetelményeket megfogalma-
zó ajánlásai – többek között történelemből. Letöltés: http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/
veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Geschichte.pdf (2016. 02. 29.)

8 Például segu-geschichte.de, historicum.net, lehrer-online.de/geschichte.php, www.
geschichtslehrerforum.de Ezeken a honlapokon értelemszerűen a tankönyvi szövegeknél jóval több 
magyar vonatkozású anyag található. (2016. 02. 28.)

9 Vitári (2009) 112.
10 Lásd ehhez Glatz Ferenc: Német-magyar kapcsolatok. Letöltés: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tarta-

lom/historia/90-04/ch11.html (2016. 02. 24.)
11 Ehhez lásd A történelem tantárgy baljós hanyatlása című cikket a Die Welt című napilap 2015. de-

cember 14-i számából. Letöltés: http://www.welt.de/politik/deutschland/article149909227/Der-fatale-
Niedergang-des-Schulfachs-Geschichte.html (2016. 02. 25.)
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képzés tantárgyak összevonásával az ún. Gesellschaftswissenschaften (társadalomtudo-
mányok) oktatása indult meg. A különböző műveltségterületek ilyen módon puzzle-
darabonként állhatnak össze egységes egésszé, ugyanakkor a kronologikus oktatás 
elhagyása meggyőződésem szerint inkább a felsőbb évfolyamokon vezethet ered-
ményre.12

A történelemoktatás fő médiuma továbbra is a tankönyv, és ugyan az idők során 
egyre inkább munkatankönyvvé válik, így annak vizsgálata – a teljes tanítási folyamat 
ismeretének hiányában – az egyetlen lehetséges módszer valamiféle átfogó, bár csupán 
egy ilyen tanulmány keretei között létező kép felvázolására. Persze a tankönyvi 
törzsszöveget egyre inkább kiegészítik, illetve akár fel is váltják az egyéb szövegek, 
újságcikkek, az audiovizuális eszközök (filmek, videók, televízió, hangfelvételek), a 
számítógépen (CD-ROM, internet) elérhető különböző tartalmak, illetve a szemta-
núkkal és kortársakkal folytatott beszélgetések. Ezért a legpontosabb magyarságképet 
és a legjobb országimázst meggyőződésem szerint a tisztességes, a mítoszokkal, 
félinformációkkal, tévhitekkel és előítéletekkel szemben határozottan fellépő, a 
magyar és az európai múlt eseményeit értékükön kezelő emlékezetpolitikai gyakorlat 
biztosíthatja.

TÉRKÉPRAJONGÓK ELŐNYBEN

Amennyiben az átnézett történelemtankönyvek törzsszövegeit vizsgáljuk, a tanul-
mány vállalt és méltányos terjedelme rögtön veszélybe kerül. A „vikingek szerepét 
átvevő” magyarokkal először a 10. században találkozunk, akik „minden nyáron” útra 
keltek gyors lovaikon, hogy „mindent felégessenek, gyilkoljanak és fosztogassanak”, 
amíg „megsemmisítő vereséget” nem mért rájuk I. Ottó.13 Ezután több mint fél évez-
rednyi csend, és legközelebb már a Habsburgok világhatalommá válásának egyik 
állomásán, Cseh- és Magyarország házassági szerződéssel történt megszerzésekor14 
kerülnek újra az előtérbe őseink. Újabb nagy ugrás után Budapestet és „Magyarország 
lehetséges elszakadását”15 az 1848/49-es liberális és nemzeti felkelések sorában,16 
illetve az első világháború17 után függetlenné vált államok között is megemlítik, de 
kiemelten csak Németországgal és a versailles-i békeszerződéssel foglalkoznak.18

12 Letöltés: http://www.tagesspiegel.de/berlin/neues-fach-gesellschaftswissenschaften-in-berlin-
geschichtsunterricht-ist-geschichte/10876258.html (2016. 02. 25.)

13 Askani és Wagener (1997) 177.
14 Uo. 275.
15 Bahr (2010) 239.
16 Simianer (2011) 74.
17 Egy helyen a világháború kirobbanását megelőző ún. „júliusi válság” részletes bemutatása is véletlenül 

átcsusszant a tankönyvi szövegeket drasztikusan csökkentők rostáján. Bahr (2010): 291. 
18 Brückner és Focke (2010) 96.
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Térségünk szovjetizálása kapcsán (jó negyedszázad ismét kimaradt) a felsorolásban 
természetesen országunk is szerepel.19 Az 1956-os felkelés is kap egy dőlt betűs 
mondatot, melyben a nyugati hatalmak benemavatkozását és a szovjetek beavatkozá-
sát hangsúlyozzák.20 Egy másik kötet részletesebben foglalkozik a békés egymás 
mellett élés szovjet értelmezésével, a varsói és a budapesti eseményekkel. Kitér a 
Varsói Szerződésből való kilépés bejelentésére és a semlegesség kinyilvánítására, 
említi Nagy Imre miniszterelnök tevékenységét, a magyar 1956 és a szuezi válság 
összefüggéseit, illetve a hatalmat visszaszerzett lengyel és magyar szovjetbarát 
kormányok törekvését a lakosság szigorúbb ellenőrzésére és a tömegek fogyasztási 
szükségleteinek kielégítésére.21

Az 1989-es kelet-európai változások egyik helyszíneként is szóba kerül Magyaror-
szág, de kiemelten inkább a magyaroknak és a cseheknek is mintául szolgáló lengyel-
országi átalakulást követik a tankönyvírók.22 Másutt a lengyelek mellett a magyarokat 
tartják a változások élharcosának, megemlítik a kommunista reformerők közreműkö-
dését, beszámolnak a szabad választásokról és az ország NATO-tagságáról,23 sőt az 
MDF ismert választási plakátja (Товарищи, конец!) mellett az is szóba kerül, hogy 
1989 februárjában Magyarországon is törölték az alkotmányból a kommunista párt 
vezető szerepéről szóló passzust.24 Ugyanakkor a Német Demokratikus Köztársaság 
felbomlásának és a Vasfüggöny lebontásának meghatározó elemeként idézik fel „a 
Szovjetunióval és az NDK-val szövetséges Magyarország” reformkommunista kormá-
nyának májusi döntését a nyugati határzár elbontásáról és az 1989. szeptemberi 
határnyitásról,25 illetve több mint 25 ezer keletnémet átengedéséről.26

A többi információ csupán különböző27 térképeken tűnik fel (használható szino-
nima – az 1862-ben kiadott nyelvi szótár által kínált földabrosz nem tartozik ezek 
közé – híján a tanulmány írója komoly szintaktikai megmérettetésen is részt vesz, 
hogy elkerülje az állandó szóismétlést), illetve megfelelő topográfiai ismeretek 
birtokában azok segítségével kikövetkeztethető. Már amennyiben a történeti Magyar-
ország „ráfért” a térképre, ugyanis gyakran éppen a jobb alsó sarokban lévő jelmagya-
rázat alatt (lenne) található. Érdekes, hogy még a kisléptékű térképeken is ábrázolják a 

19 Lanzinner és Ott (2011) 11.
20 Uo. 12. A nyugati-keleti kapcsolatok „lázgörbéjén” egy 1-től 10-ig terjedő skálán 5 pontot kapott 1956, 

ennél kisebb negatív hatással a diagram szerint csak az 1947-es év doktrínái (Truman és Zsdanov) és 
a Marshall-terv mellett 1968 járt. Ugyancsak 5 pontot érdemelt az amerikaiak vietnami beavatkozása. 
Uo. 24.

21 Brückner és Focke (2010) 253.
22 Cesar-Rothfeld (2010) 52.
23 Lanzinner és Ott (2011) 18–19.
24 Brückner és Focke (2010) 308.
25 Cesar-Rothfeld (2010) 73.
26 Lanzinner és Ott (2011) 183.
27 Általában egyszerű, az egyetemi történeti topográfiai órákon minden bizonnyal maximum gyenge 

négyest érdemlő, olykor pontatlan térképekről van szó, például így kerülhet Budapest a keresztes had-
járatokat bemutató térképre. Cornelissen, Dahlmann, Götz, Holzbauer, Kauffeldt, Kirmer, Schlandt, 
Wehlen és Zuber (1986): 54.
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Balatont28 és gyakran a Fertő-tavat is.29 Szerencsére bizonyos térképek „vándormotí-
vumként” öröklődnek tankönyvről tankönyvre, így legalább ezek a magyar vonatko-
zású tényadatok megmaradnak. A tankönyveket lapozgatva könnyen támadhat az a 
benyomásunk, hogy magyar vonatkozások csak akkor kerülnek elő a törzsszövegben, 
ha az adott oldalakon véletlenül nincsen semmilyen kartográfiai megjelenítés.

A térképek alapján elsőként30 a magyarok 10. századi nyugati betöréseiről és 
(legalábbis a jelölés szerint szürke) nyilairól értesülhetünk, és a magyar királyság 
1001-es alapítása is feltűnik a térképen.31 A keresztes hadjáratok során a Szentföld felé 
vonuló főseregek útvonala Magyarországot is érintette, ezek közül legalább Bouillon 
Gottfried hadának vonulása,32 de olykor a második és harmadik hadjárat magyaror-
szági vonatkozásai is azonosíthatók a térképeken. A középkori keleti német telepeket 
(a térkép Pozsony, Esztergom, Buda és Eger mellett megnevezi Selmecbányát/
Schemnitzet, Besztercebányát/Neusohlt, Nyitrát/Neutrát, Lőcsét/Leutschaut és 
Dobsinát/Dobschaut is, utóbbiakat csak német nevükön) és a németek 1100 és 1400 
közötti betelepedését is nyomon követhetjük.33 Szintén csak a térképes vizualizáció 
révén értesülünk arról, hogy a Magyar Királyság 1400 körül (pontosabb adat nincs 
feltüntetve) Luxemburg fennhatósága alá került.34 Az 1515-ös Habsburg-Jagelló 
házassági szerződés35 is – évszám és konkrét tartalom nélkül – előkerül. A zsidóság 
európai elterjedését 1300 és 1700 között bemutató térképen egyetlen országnév van 
csupán jelölve, Magyarországé,36 a Boszorkányüldözések Európában (14–18. század) 
címűn térségünk „több ezer áldozattal”37 szerepel. Feltűnik a magyar főváros a 
Forradalmak és alkotmányok (1814–1848)38 című, illetve a népsűrűség európai alakulá-

28 A tanulmány elején említett korábbi feldolgozás szerzője írja, hogy „az iskolai információkon túl… 
legalább olyan fontos az ország… turisztikai ismertsége”. Vitári (2009) 149. Nos, egyrészt ezek szerint 
van hozadéka a rendszerváltás előtti kelet- és nyugatnémet családegyesítő programoknak, ugyanakkor 
úgy tűnik, minderre az iskolai információk hiányában van szükség manapság.

29 Hasonlóan funkciótlan a Balkán 1908 és 1913 című térképen Bosznia-Hercegovina megszállása 
kapcsán Szeged és Erdély feltüntetése. Simianer (2011) 186. Ugyanez a helyzet a Német Szövetség című 
térképén Szeged és Tokaj jelölésével. Bahr (2010) 214. Bár utóbbival kapcsolatban meg kell jegyeznem, 
hogy az 1811-es évjáratú aszú a 19. század legrangosabb eseményein és döntéseinek megünneplésén is 
jelen volt, talán ez az oka Tokaj szerepeltetésének. 

30 A Római Birodalom időszakából a német területen létesített municipiumok és coloniák érdeklik 
elsősorban a német térképészeket, így aztán a térképre Győrnél felkerült Aquincum miatt ne tegyünk 
szemrehányást nekik. Hinrichs és Stehling (1997) 72. Már csak azért sem, mert egy korábbi kötet-
ben még jó helyen jelölték, ráadásul zárójelben az Alt-Ofen nevet is megadták. Hug, Glaser és Bahl 
(1980): 142.

31 Birk (1995) 81.
32 Bahr (2010) 108. De Barbarossa Frigyes útvonalát is nyomon követhetjük a Duna mentén. Askani és 

Wagener (1997) 192. 
33 Hinrichs és Stehling (1997) 33.
34 Askani és Wagener (1997) 268.
35 Bahr (2010) 133.
36 Cesar-Rothfeld (2010) 90.
37 Hinrichs és Stehling (1997) 166.
38 Simianer (2011) 74.
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sát 1871-ben és 1913-ban vizsgáló térképen,39 a hazai gépipar gyorsan növekvő 
lakosságú fellegváraként 1850 körül,40 az iparosítási centrumok sorában 1900 körül41 
és a születő nemzetállamok sorában az 1918 utáni Közép-Európában.42 Egyetlen 
térképen sikerült az első világháborús szövetségi rendszerek és erőviszonyok adataira 
(lakosságszám, haderő létszáma, a világ ipari termelésében való százalékos részvétel), 
továbbá Szarajevóra és a merénylet dátumára is rábukkanni.43

A német hatalmi terület bővülését jelző 1939-es pillanatfelvételen Kárpátaljánál 
külön felirat mutatja a magyar birtokbavételt.44 A második világháborúban Németor-
szág területileg gyarapodó (Erdély visszatérte az 1942–1945 közötti eseményeket 
ábrázoló térképen jelenik meg), majd szovjet ellentámadást elszenvedő (piros nyíllal 
jelölve) szövetségeseként45 ábrázolják az országot. A szovjet uralmi terület európai 
kiterjesztését bemutató térkép a hazai népi demokrácia kialakulását 1949-re teszi.46 
A német menekültek és elűzöttek, 1945–1950 című térképen természetesen hazánk is 
helyet kap.47 A németek kitelepítése Magyarországon 206 ezer főt érintett, ezek döntő 
többsége a szövetségi német területre került.48 Olykor 1956 is csupán a térképen, 
például a Szovjetunió európai előrenyomulását bemutatón49 tűnik fel, illetve a keleti 
blokk kronológiáját ismertető táblázatban50 jelenik meg. Ugyanez a helyzet az Európai 
Unió 2004-es bővítésével kapcsolatban is.51

Nem életszerű, hogy a keresztény vallás elterjedését a nagy egyházszakadás (1054) 
idején bemutató térképen éppen Magyarország és Esztergom,52 vagy a 13–14. század-
ban a Bécs és Krakkó felől a Magyar Királyságon keresztül vezető „fontos „szárazföldi 
kereskedelmi útvonal”53 keltheti fel a tanulók érdeklődését. A fürkésző diák rákérdez-
het a Vallásfelekezetek Európában, 1570 körül című térkép alapján a különböző vallási 
irányzatok kárpát-medencei elterjedésére (a Balaton itt is megkönnyíti a beazonosí-
tást),54 vagy a harmincéves háború fő hadszíntereit és a népességveszteséget bemutató 

39 Ebeling és Birkenfeld (2011) 205.
40 Simianer (2011) 129.
41 Regenhardt (2011) 138.
42 Uo. 208.
43 Bahr (2010) 298.
44 Brückner és Focke (2010): 160. Egy másik, A Harmadik Birodalom és Európa, 1935–1939 című térké-

pen a Felvidék magyar birtoklását is „ung.” (ungarisch – magyar) rövidítés jelzi. Bahr (2010): 374. 
45 Cesar-Rothfeld (2010) 22–23.
46 Lanzinner és Ott (2011) 12.
47 Brückner és Focke (2010) 211.
48 Bahr (2010) 466.
49 Uo. 495.
50 Uo. 500. 
51 Uo. 539.
52 Birk (1195) 12. Egy másik hasonló térképen Kalocsát is jelölik. Hinrichs és Stehling (1997): 5.
53 Birk (1995) 114.
54 Regenhardt (2011) 48.
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térképen feltűnő „Zsitvatorok, 1606”55 bejegyzésre (bár valószínűbb, hogy már a Zsitva 
folyó nevének kiolvasása is gondot okozhat).

A német egység születését végigkísérő (1815, 1866, 1867, 1871) sorozaton a kíváncsi 
nebuló felfedezheti az új államként és európai hatalmi tényezőként megjelenő 
Ausztria-Magyarországot.56 Az 1918 utáni Európát ábrázoló térkép az új magyar 
határok mellett egy népszavazás utáni területgyarapodást is jelöl, további magyarázat 
nélkül.57 Ezt soproni születésűként kifejezetten fájlalom.

Kördiagramok mutatják az európai nemzeti kisebbségek arányát a különböző 
országokban, ezek közül a csehszlovákiai (csehek: 46%), jugoszláviai (szerbek: 46%) és 
romániai (románok: 76%) adatok talán kérdéseket vetnek fel a tanulókban ezen 
államok nemzetállami jellegével kapcsolatban.58 Nyíl jelzi a második világháborús 
Magyarország Jugoszlávia elleni fellépését, illetve a Szovjetunió elleni támadásban 
való magyar részvételt,59 törzsszövegi kifejtés nélkül. Ugyanakkor nehezen feltételez-
hető, hogy a Németország ötvenes éveit bemutató fényképek egyikén (egy felvételen a 
Sissi-filmből) feltűnő Romy Schneidert egyből a magyarok királynéjaként azonosíta-
nák a német tanulók.60

Természetesen nem hiányozhat Ausztria, illetve Ausztria-Magyarország a német-
német háború,61 azaz Königgrätz veszteseként, aztán mégis – Bismarck okos intenciói-
nak megfelelően – Németország szövetségeseként,62 az 1879 és 1887 között született 
nagyhatalmi szerződések (kettős és hármas szövetség, három császár szövetsége és az 
ún. földközi-tengeri egyezmény) aláírójaként, illetve érintettjeként (a német-orosz 
viszontbiztosítási szerződés).63 Utóbbiakról egy táblázat segítségével kaphatunk 
információkat, ahogy az 1939 előtti hazai zsidó lélekszámról (800 ezer) és a holokauszt 
magyarországi áldozatainak számáról (a vizsgált tankönyv szerint 520 ezer64 meggyil-
kolt) is hasonló módon tájékozódhatunk.65

55 Hinrichs és Stehling (1997) 171.
56 Simianer (2011) 95.
57 Brückner és Focke (2010) 96.
58 Bahr (2010) 308.
59 Brückner és Focke (2010) 163.
60 Lanzinner és Ott (2011) 321.
61 Brückner és Focke (2010) 10.
62 Ebeling és Birkenfeld (2011) 167.
63 Regenhardt (2011) 216.
64 Másutt 550 ezer fő. Brückner és Focke (2010) 173. A zsidók meggyilkolása Európában című térkép 200 

ezer magyar áldozatot tüntet fel. Bahr (2010) 383.
65 Cesar-Rothfeld (2010) 32. Egy másik kötet Magyarország második világháborús veszteségéről is tudó-

sít: a katonai veszteséget (0,42 millió) a valósnál magasabban, a polgári áldozatok számát (0,3 millió) a 
tényleges adatoknál alacsonyabban adja meg. Brückner és Focke (2010) 189.
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MÚLTIDÉZŐ

Ha visszatekintünk az 1989/1990 előtt forgalomban volt történelemtankönyvek 
tényanyagára, akkor – bár a mintavétel objektív korlátozottsága folytán az eredmény 
nem tekinthető reprezentatívnak – szembesülhetünk azzal, hogy a tananyag jelentős 
csökkentése mitől fosztotta meg a német diákokat, illetve mi az a ténymennyiség, 
amely kitartóan helyet követel magának a tankönyvek oldalain, leginkább a térképe-
ken. Talán két adat mutatja legkifejezőbben a változásokat. Egyrészt 1956-ról koráb-
ban az egyik tankönyv 14 sorban tudósított, megemlítve Gerő Ernőt, részletesen 
ismertetve Nagy Imre nyugati hatalmakhoz intézett felhívását és későbbi kivégzését 
is.66 Másrészt még az olyan részinformációk esetén is, amikor lelkes térképfeltáró 
tevékenységre van szükség bármiféle magyar reláció azonosításához, erőteljes rostálás 
érhető tetten. A keresztes hadjáratok magyarországi átvonulását bemutató térképen 
korábban három ilyen vállalkozás útirányát rögzítették.67 Napjainkban örülhetünk, 
ha a háromból egy esetleg feltűnik valahol.

A huszadik század utolsó harmadában használt tankönyvek68 a Nyugatot fenyegető 
9–10. századi támadások sorában nem csupán 955, az Itáliáig és a francia atlanti 
partokig eljutó „Madjaren” döntő vereségének előzményeit (pl. I. Henrik69 9 évre szóló, 
a magyaroknak tekintélyes hadisarcot garantáló szerződését)70 és jelentőségét tárták 
fel, de az elődeinket érintő következményekről is viszonylag részletesen beszámoltak. 
Szóba kerül a quedlinburgi követjárás,71 említik az Árpádok uralkodóházának 
„központilag kormányzott autokrata fejedelemségét”72 és Szent István nevét73 is.

Az európai népesség 500 és 1450 közötti alakulását bemutató táblázat szerint a 
Magyar Királyság (illetve annak korábban különböző germán törzsek, majd avarok és 
szlávok által lakott) területén i. sz. 500 körül, majd 600 körül szintén mintegy félmilli-
óan, az államalapítás idején már másfél millióan laktak. A népességszám 1340 
környékére 2 millióra emelkedett, majd 1450 körül (alapvetően a pestisjárványok 
hatására) ismét másfél millióra csökkent.74 Egy térképen 1203-as dátummal a Bosznia 
feletti magyar fennhatóságot jelölik.75 Valójában ekkor űzte el a korábban már III. 

66 Tenbrock, Goerlitz és Grütter (1970) 163.
67 Hug, Busley és Bahl (1975) 147. Sőt, a szegények keresztes hadjáratáról azt is megtudhattuk, hogy részt-

vevői Magyarországon is fosztogattak. Uo. 145.
68 Az első közvetett vonatkozás a „magyar Alföldre bevonult avarok” említése. Cornelissen, Götz, 

Holzbauer, Wehlen és Zuber (1986) 177. 
69 Vele kapcsolatban egy tankönyv azt is megemlíti, hogy a magyarokon kívül a normannok (a dán-vi-

king Gnupa király) ellen is sikeresen viselt hadat. Cornelissen, Dahlmann, Götz, Holzbauer, Kauffeldt, 
Kirmer. Schlandt, Wehlen és Zuber (1986) 26.

70 Busley, Glaser, Hug és Bahl (1981) 48. 
71 Uo. 50.
72 Dotterweich, Mehl, Walther, Schwalm és Würfel (1984): 137.
73 Busley, Glaser, Hug és Bahl (1981): 52.
74 Mindeközben Európa lakossága 27,5 millióról 40, majd 75 millió főre nőtt, majd 1450 körül 50 milliót 

ért el. Hug, Busley és Bahl (1975) 112.
75 Hug, Busley és Bahl (1975) 142.
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Bélának hűségesküt tett Kulin bán az eretneknek tartott bogumilokat és a pápai 
vizsgálóbizottság, illetve III. Ince kedvében76 járva meg is eskette a bosnyák egyházi 
vezetőket, hogy elfogadják a katolikus egyház tanításait. Kulin nem sokkal később 
meghalt, de a bogumil tanok továbbra is fennmaradtak Boszniában. Persze, ezek az 
információk nincsenek feltüntetve a térképen, de legalább van egy kiindulópont, egy 
évszám, amelyen elindulhat az érdeklődő.

A keleti német expanzió témakörében – a kárpát-medencei térfoglalás 950 és 1250 
közötti eseményeinek és a településeknek német névvel történő feltüntetése mellett77 
– említik egy tankönyvben a cisztercieknek és premontreieknek az erdők kiirtásában 
és a földek termékennyé tételében játszott szerepét.78 Korábban hallhattak a német 
diákok a mongolok magyarországi pusztításairól,79 a Luxemburg-ház kapcsán 
legalább térképen megjelent az 1387-es dátum.80 Az első hazai Habsburg uralkodó, 
Albert trónra lépésének évszámáról (1437), illetve a mohácsi csatavesztés dátumáról is 
értesültek,81 sőt, a 14–16. századi parasztfelkelések egyik helyszíneként82 is előkerült 
Magyarország. Az 1515-ös házassági szerződésen83 túl utalás történt arra is, hogy 1500 
körül a cseh-lengyel szorosabb kapcsolatok mellett a magyar-lengyel viszony is 
szorossá vált (II. Ulászlót nem említik).84 A Reformáció-ellenreformáció című térkép-
ről korábban sem lehetett többet leolvasni annál, mint hogy magyar területen is 
jellemző volt a katolikus-evangélikus megosztottság (az unitáriusok nem kerülnek 
szóba).85

A magyar mágnások 17. századi ellenállásáról is csak korábban olvashattunk 
legalább egy szókapcsolat erejéig.86 Térkép mutatta az Oszmán Birodalom terjeszkedé-
sét 1683-ig,87 illetve a középkori kereskedelmi utak mellett a szállított javakat (a 
Magyar Királyság esetében a szarvasmarha és a ló mellett a vas, a réz, az arany és az 
ezüst szerepel)88 is le lehetett olvasni róluk. II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem 
magyarországi harcai,89 majd évszázadnyi szünet után a II. József elleni belga és 

76 Egy másik kötet a III. Incétől való magyar függőségről tudósít. Busley, Glaser, Hug és Bahl (1981): 90.
77 Busley, Glaser, Hug és Bahl (1981) 109.
78 Hug, Busley és Bahl (1975) 130.
79 Busley, Glaser, Hug és Bahl (1981) 113.
80 Uo. 118.
81 Uo. 119.
82 Uo. 164.
83 Egy kötet törzsszövegben közli, hogy Ferdinánd házassága révén a magyar és cseh trónra is jogot 

formált: Cornelissen, Dahlmann, Götz, Holzbauer, Kauffeldt, Kirmer, Schlandt, Wehlen és Zuber 
(1986) 150.

84 Hug, Busley és Bahl (1975) 188.
85 Cornelissen, Dahlmann, Götz, Holzbauer, Kauffeldt, Kirmer, Schlandt, Wehlen és Zuber (1986) 169.
86 Dotterweich, Mehl, Walther, Schwalm és Würfel (1984) 207.
87 Hug, Busley és Bahl (1975) 152.
88 Uo. 167.
89 Busley, Danner, Glaser, Hug és Bahl (1982) 28.
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magyar fellépés,90 aztán 1848 előzményeként a fő- és köznemesek érdekellentétei,91 
végül a Kossuth vezette forradalmi mozgalom92 is szóba került. Ennek eredményeként 
Magyarország saját hadügy-, pénzügy- és külügyminisztériummal rendelkezhetett93 
(valójában a király személye körüli miniszter a magyar külpolitikai érdekek bécsi 
képviseletét látta el). A Nyelvek és államhatárok, 1848 című térképről a „magyarisch” 
kisebbségi helyzetére vonatkozóan lehetett információkat nyerni.94

Az országnak ismét saját parlamentet és kormányt95 biztosító kiegyezés előzménye-
inek96 és Friedrich List Magyarországot is érintő vámuniós tervének97 említéséből, 
vagy ugyanabban a kötetben a Tanácsköztársaság, a nyilasok, illetve a háromhatalmi 
egyezményhez való magyar csatlakozás98 témájának felvetéséből persze semmiféle kép 
nem áll össze az 1945-öt megelőző száz év magyar históriájából.99 A tehertételek közül 
a kitelepítés100 nem hiányozhatott korábban sem a tankönyvekből, a fordulat éveként 
1946/1947 szerepelt egy kötetben101 (ez legalább a különböző, a térség 
szovjetizálásának ütemével kapcsolatos interpretációk megvitatására módot adhat). 
A keleti blokk világpolitikai jelentőségű történései között a magyar 1956 – változó 
terjedelemben – az 1953-as kelet-berlini, az 1968-as csehszlovákiai és az 1981-es 
lengyelországi fejleményekkel került egy sorba.

KIJÓZANÍTÓ

955 természetesen biztos pont a német történelemkönyvekben. Míg azonban nálunk 
az eufemisztikus „kalandozások” terminus technicus mögé bújva sokan valamiféle 
izgalmas, a dicső magyar múltat igazoló, de legalábbis népmesébe illő férfias kaland-
ként aposztrofálják Európa folyamatos megsarcolását, addig a német tankönyvek 
leszámolnak ezzel a mítosszal, és annak egyetlen pozitívumaként a német területek 
összefogását, egységbe tömörülését emelik ki. Illetve megelégedéssel konstatálják, 
hogy az Augsburg melletti döntő vereség után a magyarok végre felhagytak a nomád 
hadakozással, nyitottak a nyugati vallás és kultúra felé, és a nevét megkeresztelkedése 

90 Bruch, Cornelissen, Holzbauer, Hummel, Kirmer és Zuber (1986) 19.
91 Alter, Hufnagel, Schwalm, Sösemann, Steinbach és Würfel (1984) 97.
92 Tenbrock, Goerlitz és Grütter (1970) 39.
93 Alter, Hufnagel, Schwalm, Sösemann, Steinbach és Würfel (1984) 104.
94 Bruch, Cornelissen, Holzbauer, Hummel, Kirmer és Zuber (1986) 128.
95 Alter, Hufnagel, Schwalm, Sösemann, Steinbach és Würfel (1984) 154.
96 Tenbrock, Goerlitz és Grütter (1970) 41.
97 Uo. 58.
98 Az említés sorrendjében Tenbrock, Goerlitz és Grütter (1970) 103., 124., 140.
99 Másutt egy térképen tűnik fel az Osztrák-Magyar Monarchia felirat, minden előzmény és magyarázat 

nélkül. Bruch, Cornelissen, Holzbauer, Hummel, Kirmer és Zuber (1986) 169. 
100 Alter, Hufnagel, Schwalm, Sösemann, Steinbach és Würfel (1984) 319.
101 Uo. 324. Másutt még a Független Kisgazdapárt feloszlatását is szóba hozták. Tenbrock, Goerlitz és 

Grütter (1970) 154. 
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után Istvánra változtató „Waik” fejedelmük,102 a királyság megalapítója vezetésével 
beilleszkedtek a keresztény Európába.103

A Német Nemzet Szent Római Birodalmát ábrázoló térképen ugyan Budát és 
Mohácsot is feltüntetik, ugyanakkor a három részre szakadt ország helyett a királyi 
Magyarország egységesen Habsburg,104 a hódoltsági terület oszmán fennhatóság alatt 
és Oszmán Birodalom megjelöléssel szerepel.105 Ez szimbolikusan is szembesíthet 
minket azzal, hogy a nagymagyar ábránd, az egykorvolt nemzeti nagylét délibábja 
helyett a Magyar Királyság majd’ ezeréves történetének jelentős része valójában 
alávetettségben, más nagyhatalmaktól való függőségben, illetve jobb esetben kölcsö-
nös egymásrautaltságban íródott. A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával, 
Pálffy Géza történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomá-
nyi Intézete tudományos tanácsadójának vezetésével létrejött „Lendület” Szent 
Korona Kutatócsoport által folyamatosan publikált friss hazai kutatási eredmények 
ugyanakkor azt igazolják, hogy a Habsburgoknak, az általuk nyújtott katonai és 
anyagi segítségnek meghatározó szerepe volt Magyarország 16–17. századi megmara-
dásában. A Habsburg Birodalom részévé lett Magyar Királyságnak és a török gyám-
kodás alatt szintén csak korlátozott szuverenitással bíró Erdélyi Fejedelemségnek 
esélye sem volt az ország újraegyesítésére, ehhez európai katonai-diplomáciai összefo-
gásra volt szükség.

Mária Terézia csak Lengyelország első felosztásánál (bár pontatlanul a robotkötele-
zettség eltörlését is javára írják),106 a csupán egy rézmetszeten ábrázolt II. József pedig 
rendeleteinek visszavonása kapcsán107 kerül szóba. Ahogy teljesen természetesnek kell 
tekintenünk, hogy az eseményeket német szemszögből szemlélik, és ezért a Német-
római Birodalom, illetve a későbbi Német Császárság területére fókuszálnak, ugyan-
úgy el kell fogadnunk, hogy bármilyen magyar vonatkozás csak a német történelem 
árnyékában, azzal valamilyen összefüggésben jelenhet meg. Például egy 13–14. 
századi térkép Magyarországot 1305 és 1308 között Wittelsbach fennhatóság alatti 
területként mutatja be,108 miközben az előző háromszáz éves magyar históriára (és a 
következő kétszáz évre) egyetlen szót sem veszteget. A Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt 1890-es alakulását is minden bizonnyal azért is találjuk meg a vonatkozó 
térképen, mert a hazai ipari munkásság és bányászság jelentős része német nemzeti-
ségű, illetve németajkú volt, továbbá a párt szervezői is a német utat követték.109

Az átnézett tankönyvekben a legtöbb tényt a magyar történelmi személyiségek 
közül érdekes módon Semmelweis Ignácról, az őt hosszan méltató leírásból tudunk 
meg, ugyanakkor – jegyezné meg azonnal egy „méltányos” elbírálást igénylő tanul-

102 Cornelissen, Dahlmann, Götz, Holzbauer, Kauffeldt, Kirmer, Schlandt, Wehlen és Zuber (1986) 33.
103 Lásd például: Birk (1995) 78.
104 Vagy jobb esetben – bár pontatlanul – Ausztria–Magyarországként. Ebből következik, hogy Szapolyai 

Jánost „magyar ellenkirálynak” nevezik. Busley, Glaser, Hug és Bahl (1981) 216.
105 Bahr (2010): 132.
106 Regenhardt (2011) 100.
107 Uo. 103.
108 Cornelissen, Dahlmann, Götz, Holzbauer, Kauffeldt, Kirmer, Schlandt, Wehlen és Zuber (1986) 120.
109 Bruch, Cornelissen, Holzbauer, Hummel, Kirmer és Zuber (1986) 181.
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mányíró – a származását nem tüntetik fel.110 Tegyük hozzá rögtön: a magyar orvosnak 
apai ágon szász ősei voltak, édesanyja pedig sváb családban nőtt fel.111

I. Istvánt még olykor-olykor megemlítik a tankönyvek, de sem a második honala-
pító, IV. Béla, sem a német-római császári címre törő „igazságos” Mátyás nem kerül 
szóba a Magyar Királyság első fél évezredének történetéből. Mohács-Arad-Trianon 
történeti tudatunkban és emlékezetkultúránkban meghatározó szerepet játszó 
hármasából csak az első, valóban évszázadokra meghatározó változásokat eredmé-
nyező csatavesztést jelzik – bár gyakran azt is csak térképen – a német tankönyvek-
ben. Megjegyzem, Ausztria is elveszítette az Osztrák Császársághoz tartozó területek 
és népesség mintegy háromnegyedét, a németlakta térségek egyharmadát. Ez a 
trianonihoz számszerűleg és pszichológiailag is mérhető veszteség. Mégis, egy 
háromnapos nemzeti gyász után egyből azon kezdtek el munkálkodni, hogy az adott 
helyzetből a lehető legtöbbet hozzák ki, és megtalálják az ország új helyét a drasztiku-
san megváltozott körülmények között.

Persze a minimális magyar vonatkozás oda is vezethet, hogy amennyiben véletle-
nül egy-két teljes mondatot szentelnek valamilyen magyar történeti esemény bemuta-
tásának, az leegyszerűsítővé, pontatlanná és egyéb magyarázat híján félrevezetővé 
válhat. Például azt az állítást, hogy I. Lipóttal szemben a protestáns magyarok 
„állandó kisháborút” folytattak, elfogadhatjuk, ugyanakkor a következő két mondat 
tartalmával már több probléma is van. Eszerint ugyanis a magyarok (az Erdélytől 
egyre inkább függetlenedő és a Béccsel később is tárgyaló Thököly Imre kurucai) a 
törökkel léptek szövetségre (akikről itt tudjuk meg, hogy a 16. század közepe óta 
Magyarországot egészen a Balatonig – már megint a Balaton  – megszállva tartották). 
Az 1687-es pozsonyi országgyűlés pedig a tankönyvírói kollektíva szerint a kettős 
monarchia születését eredményezte.112 Persze, a 2000-es évek óta zajló drasztikus 
tananyagcsökkentés az ilyen és ehhez hasonló,113 nem kellően kiérlelt mondatokat 
egyszerűen kirostálja.

Általában Magyarország az 1989 előtti tankönyvekben is csupán a többi állam 
sorában tűnt fel mind az 1918, mind az 1945 utáni jelentős változásokkal kapcsolat-
ban. A koncentrációs és haláltáborok európai listáját 1944 elején nagy-magyarországi 
munkatáborok is bővítik.114 A kelet-európai reformmozgalmak közül – ahogy már 
említettem – a lengyel „éltanulói státusz” visszatérő elem, a magyar változások 
motorjaként – említve az antikommunista ellenzéki csoportosulásokat is – egyértel-
műen az uralkodó „Szocialista Munkáspárton” belül felülkerekedő reformerőket 

110 Ebeling és Birkenfeld (2011) 203.
111 Egy másik tankönyvben Theodor Herzl, a cionizmus atyjának budapesti gyökereiről értesülhetünk. 

Lanzinner és Ott (2011): 269.
112 Cornelissen – Dahlmann – Götz – Holzbauer – Kauffeldt – Kirmer – Schlandt – Wehlen – Zuber 

(1986): 212. Tény, hogy Magyarország ekkor került a Habsburgok örökös királyságai közé, de a kettős 
monarchia az 1867 utáni államalakulat leírására szolgál.

113 Az 1848/49 történéseiről készült táblázat 1848. októberre és 1849. júniusra jelez magyarországi „felke-
léseket”, amelyeket augusztusban orosz segítséggel levertek. Bruch, Cornelissen, Holzbauer, Hummel, 
Kirmer és Zuber (1986) 133.

114 Brückner és Focke (2010) 173.
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nevezik meg, akik demokratizálták az országot, többpártrendszert vezettek be és az 
osztrák-magyar határon lévő vasfüggöny lebontásához is hozzáláttak.115

Az európai gazdagokat és szegényeket bemutató térképen az egy főre jutó bruttó 
hazai összterméket a 2006-os szinten, az EU-s átlaghoz (100) viszonyítva, régiónként 
tüntetik fel. Eszerint Budapest és környéke a 90–110 közötti sávba került, Nyugat- és 
Északnyugat-Magyarország az 50–90 közötti tartományba, az összes többi magyar 
régió pedig nem éri el az 50-es szintet.116 Az istenhit jelenlétét vizsgáló, 2008-as 
állapotot tükröző térkép adatai szerint a magyar lakosság 30-40%-a istenhívő, ez 
Szlovéniával azonos szintet jelent, ugyanakkor kisebb, mint a környező államokban 
mért adat. A muszlim lakosságot 1% alatt mérték.117

Az említett friss kutatási eredmények hazai viszonylatban tíz-húsz év alatt jelennek 
meg a tankönyvekben. A tanulmányban jelzett változások miatt erre azonban talán 
már nem is kerül sor, legalábbis – amennyiben előbb-utóbb a pedagógiai gyakorlatban 
is követjük az európai trendeket és hasznosítjuk az ottani tapasztalatokat – a megszo-
kott keretek között biztosan nem. A napjainkban többek között a menekültkérdés 
kezelése miatt kirobbant német–osztrák–magyar diplomáciai „kisháború” alaposab-
ban formálja az országról kialakult képet, mint bármelyik, kiveszőben lévő történe-
lemtankönyv. Összességében a kutatás során pusztán azt fedezhettem fel maradékta-
lan örömmel, hogy az egyik tankönyv az általában a történelemtudomány 
szolgálóleányának tekintett levéltárak fontosságára hívja fel a figyelmet.118

115 Bahr (2010): 478.
116 Lanzinner és Ott (2011) 237.
117 Uo. 242.
118 Brückner és Focke (2010) 135.
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ELVIS PRESLEYRŐL IS TANULNAK 
A KÍNAI TÖRTÉNELEMÓRÁN

RÁPOLTHY ÁGNES1

TARTAMI ÖSSZEFOGLALÓ

ÁGNES RÁPOLTHY: ALSO ABOUT ELVIS PRESLEY IS TAUGHT 
IN CHINESE HISTORY CLASS

The following analysis shows the characteristics of teaching history in China at upper 
high school. It was done with the help of the books used by 19-year-old student Mao 
Xin-rui. The research reveals that teaching history in China is somehow a more complex 
manner compared to the Hungarian way due to dealing with personas from other 
several topics. It demands accuracy and creativity though serving with less material at 
each themes. It is particular that a topic or a notable historical persona may appear in 
various years and books. The proportion of Chinese and world history is 50-50 percent. 
Europe and United States of America appear exclusively when dealing with world 
history in China. The surrounding Asian countries appear at minimum level. The 
lexical knowledge and knowing historical events by year are demanded on lower level 
compared to Hungary. On the other hand Chinese students must know the correlations 
very well, and they learn more about Europe and America than Hungarians do about 
China or the rest of Asia. We would not have guessed that Ludwig van Beethoven, 
Charlie Chaplin, Louis Armstrong or even Elvis Presley were the part of the Chinese 
historical studies!

A kínai gyerekek rengeteget tanulnak. A mondat lassan frázissá válik, mégis, új 
értelmet kap, ha személyesen is meggyőződhetünk igazságtartalmáról. A Nemzeti 
Felsőoktatásba Belépő Vizsgára, a Kao Kaóra készülő, 19 éves Mao Hszin-zsui még 
európai turistaútjára is becsomagolta néhány tankönyvét. Nem akart két hetet 
kihagyni a tanulásból – noha akkor hivatalosan a szünidejét töltötte. Nem mellesleg 
jól tette, mert így mi is bepillantást kaphattunk a kínai történelemoktatásba, elsősor-
ban az ő tankönyvein keresztül. 

Kínában, Magyarországhoz hasonlóan, megkülönböztetik az alap- és a középfokú 
oktatást, ott mindkettő hatéves képzést jelent. A középiskolás időszakot ugyancsak két 
részre bontják, ezek közül az elsőt nevezhetjük alsós, a másodikat felsős középiskolás 

1 Rápolthy Ágnes nyelvtanár, Budapest
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szakasznak. A kínaiak nagyjából hasonló tantárgyakat tanulnak, mint a magyar 
kortársaik, természetesen ezek közé tartozik a történelem is. A 13 és 18 év közötti 
kínai diákok minden évfolyamon tanulnak történelmet, méghozzá színvonalas, jól 
illusztrált, gazdag tényanyagot tartalmazó könyvekből. A felső középiskolás – 16–18 
éves – tanulók hetente legalább öt-hat történelemórán vesznek részt, azaz a tantárgyra 
fordított időmennyiség esetükben meghaladja magyar kortársaikét. Nemcsak e 
tantárgy esetében ilyen magas az óraszám, hanem általában is elmondható, hogy a 
kínai tanulóknak több órájuk van hetente, mint a magyar diákoknak.

A magas óraszám ellenére az egyes történelmi témákat nem tanulják hosszan, nem 
vesznek el részletekben. Alig akad olyan téma, amellyel két-három leckénél többet 
foglalkoznának. Sőt, a leggyakoribb az „egy lecke, egy óra” haladási ütem. A diákok-
nak szinte minden tárgykör végén számot kell adniuk a tudásukról. A tanultak 
kikérdezése általában írásos formában történik, a szóbeli felelet ritka kivételnek 
számít. Az írásbeli számonkérés előnyben részesítését némileg indokolhatja a magas 
osztálylétszám: a tanulók létszáma gyakran negyven körüli. A történelemtanítás 
során kötelező olvasmányok nincsenek, ugyanakkor a tanárok szívesen veszik, ha 
valaki „hozzáolvas”, azaz saját érdeklődése alapján kiegészíti a tudását. A történelmet 
fontos tanulni, mert érettségi tantárgy, úgy, mint nálunk. 

A magyar történelemoktatás az őskor bemutatásával kezdődik, s időrendben 
haladva dolgozza fel a tananyagot, eljutva a közelmúltban történt eseményekig. 
Ugyanezt az időtávot fogja át a kínai oktatás is, de a diáknak sokkal szélesebb körből, 
nagyobb ismeretanyagot kell elsajátítania. Közismert tény, hogy Kínáé a világ egyik 
legősibb civilizációja, a Sárga-folyó környékén már Krisztus előtt nyolcezer évvel 
kialakult a földművelő életmód. És ez már része a tananyagnak... A kínai oktatás 
kreativitást vár el a tanulóktól, ugyanakkor megköveteli a lexikális ismeretek elsajátí-
tását is. Vagyis teret ad egy adott témán belül a bővebb ismeretanyag beépítésének, de 
pontosan kijelöli a törzsanyagot. 

A középiskola felső három évfolyamán évfolyamonként kettő, összesen hat 
tankönyvet használnak a történelemoktatásban. A két tankönyv közül az egyiket – 
nevezzük alapkönyvnek – mindenkinek fel kell dolgoznia a történelemtanulmányai 
során. A másik tankönyv feladata, hogy kiegészítse, bővítse és más forrásokat is 
bemutatva szemléltesse az alapkönyvben feldolgozott törzsanyagot. A tananyag 
egészét a két tankönyv együtt alkotja, a kiváló tanulmányi eredmény eléréséhez és a 
mélyebb történelmi ismeretekhez nélkülözhetetlen mindkettő ismerete. 

A vizsgálat középpontjába a 16 és 18 év közötti, érettségire készülő középiskolások-
nak íródott történelemtankönyvek közül a három alapkönyvet állítottam. A történe-
lemtanítás törzsanyagát feldolgozó három tankönyvben a „hazai” és a nemzetközi 
anyagok aránya körülbelül 50-50 százalék. A kínai diákok többet tanulnak, követke-
zésképpen többet is tudnak Európáról, mint mi róluk. Az általam látott könyvekben a 
külföld azért nem jelenti a teljes nagyvilágot: a tananyag jórészt Európáról és kis 
mértékben az Amerikai Egyesült Államokról szól. A felső középiskolások tankönyvei 
és más történelemkönyvek alapján azt az érdekességet emelhetem ki, hogy a kínaiak a 
magyarnál tágabban értelmezik a történelem tananyagát. Az elsajátítandó témák 
között van néhány olyan más ismeretkör, amelynek nevébe ugyan beilleszthető a 
történelem szó, de kapcsolódhatna más tantárgyhoz is. A kínai gyerekek bizonyos 
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értelemben kultúrtörténetet, alapszinten filozófiatörténetet, vagy tudománytörténetet 
is tanulnak a történelemórákon. 

A három tankönyvben a tananyag tárgyalása áttekinthető és logikus. Kifejezetten 
tanulóbarát, hogy a leckék elején röviden összefoglalják a lényeget. Ez a vázlatát is 
adhatja az adott résznek, azon végighaladva, megfelelően kibővítve „felmondható” az 
anyag. A leckék a téma részletes tárgyalása mellett általában tartalmaznak egy 
kiegészítő jellegű külön részt, mely a téma iránt mélyebben érdeklődőknek szól. 
Ennek a résznek a címét körülbelül így fordíthatnánk: Hozzátartozik még. 

A három könyv jól elkülöníthető tematikailag. Magyarországon az őskortól négy 
év alatt jutunk el a jelenig, a kínaiak viszont minden évben több évezreden haladnak 
át, különböző témákra összpontosítva. Az első könyv a „klasszikus” történelemmel 
foglalkozik, az itt feldolgozott témák szinte mindegyike helyet kaphatna a mi rendsze-
rünk szerint készített történelemkönyvben is. (Természetesen a külföldieket meg-
hagyva, a kínai témák helyett a magyar megfelelőt választva.) Ugyanakkor óriási 
időbeni ugrások jellemzik a tankönyv tematikáját.2

Az első lecke feldolgozza a Krisztus előtti 23. században hatalomra került Hszia-
dinasztia történetét, és az azt követő Sang-, illetve Csou-dinasztia históriáját. A követ-
kező leckék már a Csin-, aztán a Kubiláj kán3 által alapított Jüan-dinasztiáról szólnak; 
az utóbbi esetében, időben már a tatárjárás utáni években vagyunk. A negyedik lecke 
is kínai témájú, két olyan híres dinasztia hosszú történetét tömöríti egybe, mint a 
Ming és a Csing. Az előbbi 276, utóbbi 268 évig volt hatalmon; nem lehet könnyű 
röviden összefoglalni az 1368-tól a Kínai Köztársaság 1912-es kikiáltásáig tartó több 
mint fél évezredet. 

A diákok az ezt követő leckével ismét jócskán visszamennek az időben, ismerked-
nek a világtörténelemmel. Az ókori Görögország és Róma politikai rendszerét 
tanulják, megismerik az athéni demokráciát. Belekóstolnak a mai jogrendszerek 
alapjául szolgáló római jog alapjaiba – igaz, ez tényleg csak „kóstoló”, hiszen két lecke 
alatt feldolgozzák ezt az időszakot. 

Érdekes, hogy ebben az évben kimaradt a tananyagból az európai országok 
történelemoktatásában kifejezetten hangsúlyos középkor, a hetedik leckénél már az 
újkornál, az angol alkotmányos monarchiánál tartanak. Foglalkoznak az Egyesült 
Államok létrejöttével, rögtön utána visszaugranak Európába, hogy megismerkedjenek 
a kontinens nyugati felén kialakult kapitalista rend térhódításával, megszilárdulásával. 

Érintőlegesen a magyar történelemoktatásnak is része az ópiumháborúk időszaka. 
Kínában részletesebben foglalkoznak ezzel – még ha a történelmüknek nem is éppen 
sikerfejezete –, mert jelentősen hozzájárult egy történelmi korszak lezárásához, a 
Csing-dinasztia bukásához. Ugyanerre az időszakra esnek a következő leckék témái 
is, mint például a Tajping-felkelés. Ez utóbbi a XIX. század közepének nálunk kevéssé 
ismert, ugyanakkor nagyon érdekes eseménysora. 

A 12. leckénél jut el a tankönyv a XIX. és a XX. század fordulójához, az első 
kínai-japán háborúhoz, majd a vucsangi felkeléshez, amelynek eredményeként 

2 Kína történelmének hagyományos, dinasztiák szerinti felosztása megtalálható a közlemény végén.
3 Kubilaj kán (1215. szeptember 23.–1294. február 18.) Dzsingisz kán unokája, a Mongol Birodalom 

nagykánja, a Jüan dinasztia alapítója.
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megszületett a Kínai Köztársaság. A 14. leckénél érkezünk a polgárháborúhoz, a 
köztársasági kormánypárt, a Kuomintang4 és a kínai Kommunista Párt közötti mély 
konfliktushoz. Ezután a második kínai-japán háborúi következik, amely korábban 
kezdődött, mint a második világháború, majd annak részévé vált. A tananyag Kína 
japánellenes háborújára helyezi hangsúlyt. A negyedik nagy fejezet az úgynevezett 
felszabadító háborúval zárul, amelynek végén Mao Ce-tung5 1949. október elsején 
kikiáltotta a Kínai Népköztársaságot. 

A tankönyv következő nagy fejezete a szocialista rendszer taglalásával, a tudomá-
nyos szocializmus elméletével foglalkozik. Kitér a marxizmusra, illetve a Lenin 
vezette, 1917-es orosz forradalomra (a Nagy Októberi Szocialista Forradalom elneve-
zést használják). A lezárás inkább az elméleté, mint a konkrét történelmi események 
taglalásáé, megismerhető belőle az elmúlt bő hat és fél évtized politikai konstrukciója, 
az ottani kifejezéssel élve a demokratikus politikai felépítés, sőt, a tanagyag kitér az 
újraegyesítésre is. Hongkong és Makaó visszacsatolása Teng Hsziao-ping,6 az akkori, 
első számú vezető a nyolcvanas évek közepén megfogalmazott „egy ország, két 
rendszer” tézisének eredménye.

Külön leckékben foglalkoznak a kínai tanulók akár aktuálpolitikai kérdéseknek is 
nevezhető témákkal, mint az új kínai diplomácia kora (ennek kiindulását ismét Teng 
Hsziao-ping működéséhez, a hetvenes évek végén az Egyesült Államokkal, 1984-ben 
Nagy-Britanniával kötött megállapodásához köthetjük), a kétpólusú világ taglalása, 
illetve annak több pólusúvá bővülése. 

Ennek a tankönyvnek (is) érdekes, bár elnagyolt része a függelék, amelyben a 
kronológiai táblázatok és szószedet található. A szószedetben a legfontosabb külföldi 
nevek és szavak, illetve kifejezések olvashatók többnyire angol írásmódban és kínai 
átírásban. Ez segít a külföldi források és szakirodalom szóhasználatának megismeré-
sében és további információk keresésében.

A második könyv a gazdaságot állítja a központba, s annak alapján mutatja be a 
társadalmak fejlődését. Itt még inkább jellemzőek a hatalmas időbeli ugrások, hiszen 
az első leckében még az ősi mezőgazdaságot tárgyalja – ugyanakkor a fejlett jelzőt a 
címbe építve azonnal jelzi, hogy az első könyvvel ellentétben nem megy vissza a 
Krisztus előtti 6. évezredbe, amikor Kína egy részén már létezett bizonyosfajta 
primitív földművelés. A második lecke az ősi kézművességgel foglalkozik, itt már 
megjelenik az edény-, a fegyver- vagy akár a ruhakészítés, hogy csak néhányat emeljek 
ki. Ezután következik a korai kereskedelem taglalása, majd a negyedik leckében 
eljutnak az ókor gazdaságpolitikájához. 

4 Kuomintang 1912-ben alapított politikai párt, amely 1927 és 1948 között irányította Kínát. Legfonto-
sabb alakjai Szun Jat-szen (1866. november 12.–1925. március 12.), „a kínai köztársaság atyja” és halála 
után Csang Kaj-sek (1887. október 31.–1975. április 5.) voltak. 

5 Mao Ce-tung (1893. december 26.–1976. szeptember 9.) a Kínai Népköztársaság „első embere” az alapí-
tástól a haláláig. 

 Maoizmus a Mao Ce-tungról elnevezett, a marxizmus-leninizmusra alapozott, kínai eszmeáramlat, 
amely a Sztálin halála után az enyhülő szovjet politika bírálataként jött létre. A hatvanas-hetvenes 
években több európai szocialista országban is a fennálló rendszer szélsőbaloldali alternatívájaként 
jelent meg.

6 Teng Hsziao-ping (1904. augusztus 22.–1997. február 19.) kínai politikus, reformer, 1976 és 1989 között 
a Kínai Népköztársaság tényleges vezetője.
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Akárcsak az első könyvben, itt is nagy ugrás következik az időben, hiszen a 
második fejezet nyitányául is szolgáló ötödik lecke már a tőkés világpiaci rend 
kialakulását ismerteti. Említést tesz új kereskedelmi útvonalak létrejöttéről, illetve ezt 
követően tárgyalja a gyarmatbirodalmak megszületését, az ebből a szempontból 
legerősebb, legnagyobb európai országok terjeszkedését. 

A következő két lecke akár a magyar tankönyvekből is kerülhetne a kínaiba, hiszen 
mindkét országban foglalkoznak a diákok az ipari forradalmakkal. Az első értelem-
szerűen a XVIII–XIX. század történéseivel, újításaival foglalkozik, kiemelve ennek az 
időszaknak a „szülötteit”, például James Watt gőzgépét és az úgynevezett fonó Jennyt. 
A következő rész már a második ipari forradalom kialakulásának okait, illetve hatását 
elemzi. A (részben gazdaság-) történelem tanulásában így a diákok ekkorra eljutnak a 
XX. századig.

A kínai tanulók ezután nem váltanak korszakot, hanem saját országukról tanulnak 
bővebben. Olyan érdekes kérdéseket boncolgatnak – ismét csak elsősorban gazdasági 
szemüvegen keresztül – mint a modern Kína gazdasági szerkezete vagy a két világhá-
ború közötti időre eső „kínai nemzeti kapitalizmus” korszaka. 

A tankönyvszerkesztők ebben az esetben sajátos megoldást választottak, hiszen 
folytatják a XX. századi történések ismertetését a Kínai Népköztársaság megalapítását 
követő időszak elemzésével. Tárgyalják a kommunista hatalomátvétel utáni első 
időszakot, amelyben érintik az ötvenes évek nagy léptékű iparosítását, a mezőgazda-
ságban a termelőszövetkezetek, más néven kommunák kialakítását – ami által a 
többségben lévő, önellátó kistermelők magántulajdonát felváltotta a társadalmi 
tulajdon. Fontos a következő lecke is, mert azt a meghatározó folyamatot mutatja be, 
hogyan alakult át a hetvenes évek végén a szovjet típusú tervgazdálkodás az ún. 
szocialista piacgazdasággá. Ennek eredményeként lett a kínai a világ leggyorsabban 
fejlődő gazdasága, amely a legtöbb mutató szerint ma már az Egyesült Államok 
mögött a világ második legnagyobb gazdasága. 

A hetvenes évek nyitását követően újabb lépés volt a (külön leckében tárgyalt) 
további modernizálás, amely méginkább gyorsította a kínai gazdasági élet fejlődését. 
A következő néhány fejezet már a jelennel foglalkozik – ami még egyáltalán nem 
történelem –, tárgyalva a járműiparban vagy a tömegkommunikációs eszközök 
világában elért fejlődést is. 

A tankönyvszerzők ezután ismét ablakot nyitnak a nagyvilágra, s visszatérnek a 
XX. század első harmadának végére. A gazdasági fejlődés oldaláról elemzik a világpo-
litika változásait. Tananyaggá tették Franklin Delano Roosevelt híres New Dealjét, 
amellyel – a minden korábbinál hangsúlyosabb állami beavatkozás révén – az 
Egyesült Államok kilábalt a nagy gazdasági világválság okozta sokkból. Részben még 
kapcsolódik az Egyesült Államokhoz, de nemcsak ide tartozik a következő lecke 
témája, amely a kapitalizmus a II. világháború utáni változásait tárgyalja. 

E könyv hetedik nagy fejezete foglalkozik a (hajdani) Szovjetunióval. Olyan 
fogalmakat tárgyal, mint a „hadikommunizmus”, vagy a „sztálini minta”. Kitér a 
Szovjetunióban a második világháború után végbement – tehát egy nyolcéves 
periódust tekintve még a sztálinizmus idejére eső, de nagyobb részben már az azt 
követő – gazdasági változásokra.
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A tankönyv utolsó része a jelenbe érkezik, ugyanis a globalizációval, a kapitalista 
világgazdasági rendszer térnyerésével, illetve a világgazdaságon belüli regionális 
„blokkok” kialakulásával foglalkozik. Ahogyan az első könyv végén, ide is szerkesz-
tettek kronológiai táblázatokat, illetve megtalálhatóak a legfontosabb szavak, kifejezé-
sek angolul is. 

A harmadik könyv filozófiai alapvetéssel kezdődik. Az első leckékben Konfuciusz-
szal,7 illetve a konfucianizmus ismertetésével, sőt későbbi hatásával foglalkoznak a 
diákok, beleértve azt is, hogyan gondolkodtak a későbbi korokban, például a Ming- 
vagy a Csing-dinasztia időszakában. 

A következő fejezet az Európából indult eszmevilággal foglalkozik, a humanizmus 
és a reformáció, valamint a felvilágosodás elméleti alapvetésével ismerkedhetnek meg 
a diákok. A fejezetindító oldalpáron Leonardo da Vinci Mona Lisa című festménye 
látható. A humanizmus világát elsősorban a képzőművészeten keresztül jeleníti meg a 
tankönyv, némileg vegyítve a politika és az irodalom nagyjait. A kínai gyerekek 
megismerkednek Shakespeare nevével, majd az időben előre haladva Maximilien de 
Robespierre-ével, Jean-Baptiste Colbert-ével, Voltaire-ével, vagy Jean-Jacques Rous-
seau-éval.

A harmadik egység újra Kínával foglalkozik, nagyon érdekfeszítő leckékben. Az ősi 
kínai tudománnyal, a technika fejlődésével, tudományos felfedezésekkel ismerkednek 
meg. A tanulók ízelítőt kapnak a kínai irodalom és művészet történetéből is, függetle-
nül attól, hogy az irodalom természetesen náluk is külön tantárgy. A tananyag 
megismertet a csillagászat alapjaival, a nyomtatás megjelenésével, és jól illusztrálva 
mutatja be az írásjegyek fejlődését. A tankönyv képein többek között láthatók a 
teknősbékapáncélra írott vagy éppen bambuszra festett írásjegyek. A kultúrtörténet 
oktatása igen gazdag, hiszen hangulatos festményekkel és a kínai opera alapjaival is 
megismertetnek a leckék. 

A következő fejezetekben ismét a külfölddel foglalkoznak, olyan alapvető kérdése-
ket boncolgatva, mint az élet eredete, vagy a fizika néhány nagyon fontos felfedezése. 
Itt is foglalkoznak a gőzgéppel… Csak néhány név az említésre (tanításra) kerülők 
közül: Isaac Newton, Galileo Galilei vagy az előző század német nagyjai közül Max 
Planck és Albert Einstein. A szerzők az emberiség genezisét is belevették a tan-
anyagba, foglalkoznak az isteni eredet kérdésével, mint ahogyan fontos téma Charles 
Darwin, illetve az evolúcióelmélet. Ha már a felfedezőknél, tudósoknál tartunk: James 
Watt és Michael Faraday sem maradt ki a sorból.

A következő anyagrészben a tanulók megismerik a marxizmus alapvetését, majd 
visszakanyarodnak a XX. századi Kína eszmeáramlataihoz, a Kínai Köztársaság 
korszakát meghatározó „három népi elvvel”, majd Mao Ce-tung gondolataival 
foglalkoznak. Itt (is) tanulnak olyan – a magyar tananyagokban is felbukkanó – kínai 

7 Konfuciusz: (Kr. e. 551–Kr. e. 479): Kína történetének legnagyobb hatású filozófusa, legfontosabb 
munkája a Beszélgetések és mondások. 

 Konfucianizmus a Konfuciusz által alapított átfogó filozófiai eszmerendszer, kínai elnevezésének 
jelentése az írástudók tanítása, iskolája. Kiterjesztő értelemben konfucianizmusnak nevezik azokat 
a Csou-kori eszméket és intézményeket, amelyek évezredeken át meghatározták a kínai társadalom 
jellegét, az államrendszert, s az egész kínai életformát.
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politikusokról, mint Szun Jat-szen,8 Mao Ce-tung és Teng Hsziao-ping. Felbukkan a 
„Virágozzék száz virág...” elve, de nem része a tananyagnak a kulturális forradalom. 

A kötetet záró anyagok, az utolsó kivételével, a jelenről szólnak, a modern Kína és a 
külföld tudományos, irodalmi és művészeti életéből adnak ízelítőt. Kang Ju-vej,9 a 
XIX. és a XX. század fordulója legnagyobb hatású kínai gondolkodójának élete, 
legfontosabb gondolatai is a történelemtanítás részévé váltak. (Kang Ju-vej egyébként 
két ízben is járt Budapesten: 1904-ben és 1908-ban. Naplójában mint keletről elszár-
mazott „rokon népet” említi a magyarokat.) És szintén bemutatják a filozófus, 
reformer, Liang Ci-csao10 munkásságát. Itthon nyilván elsősorban az irodalomoktatás 
része lenne Lu Hszün,11 a XX. század elejének legnagyobb hatású kínai írójának 
munkássága. Kínában az élete is a történelemtanítás része, tekintettel arra, hogy Lu 
Hszün – akit sok vonatkozásban nem túlzás a kínai Petőfinek nevezni – hatása 
történelmi jelentőségű. Olyan ismert gondolkodók és irodalmárok (írók, költők, 
filozófusok, tanítók) életét is oktatják, mint a kommunista pártot alapító Li Ta-csao12 
és Csen Tu-hsziu13, valamint Hu Si14.

A zárás tiszta kultúrtörténet a nagyvilágból: irodalom, képzőművészet, zene-, sőt, 
filmművészet a XX. század elejétől. Azon aligha lepődünk meg, hogy Rabindranáth 
Tagore, Percy Bysshe Shelley, Henrik Ibsen vagy Lev Tolsztoj neve (utóbbi kettőnél 
maradva, a nők mindenkori helyzetének illusztrálásául a Nóra vagy az Anna 
Karenina) a tananyag része. Egyébként talán ez a leginkább könnyednek nevezhető 
rész, egyszersmind a leginkább meglepő. Hiszen ki gondolná, hogy a kínai gyerekek 
kötelező tananyagába tartozik Beethoven munkássága és a klasszikus balett történeté-
ből vett ízelítő mellett Louis Armstrong, vagy éppen Elvis Presley munkásságának 
tanulmányozása? A filmművészetet is közelebb kívánják hozni a diákokhoz, a 
fejezetet Charlie Chaplin képével illusztrálva.

Amint azt fentebb már említettük, a szemlézett három könyv mellett további 
történelemkönyvekből válogathatnak a kínai történelemtanárok. Ezek rengeteg témát 
érintenek, néhány közülük szerepel az alapkönyvekben, ezért itt inkább kiegészítő, 
részletező információt kapnak a diákok. Ezekben a könyvekben kevés kivétellel – mint 
a tudósok, Albert Einstein, Isaac Newton és a nálunk kevéssé ismert, kínai geológus 
tudós, Li Szi-kuang,15 akit hazájában a geomechanika atyjának tartanak, s aki sokat tett 

8 Szun Jat-szen (1866. november 12.–1925. március 12.) nagy hatású forradalmár, a „Kínai Köztársaság 
atyja”, annak első elnöke.

9 Kang Ju-vej (1858. március 19.–1927. március 31.) politikai gondolkodó a Csing-dinasztia alkonyán.
10 Liang Ci-csao (1873. február 23.–1929. január 19.) gondolkodó, reformer, filozófus.
11 Lu Hszün (1881. szeptember 25.–1936. október 19.): író, költő, gondolkodó, forradalmár, a modern 

kínai irodalom megalapítója.
12 Li Ta-csao (1888. október 29.–1927. április 28.) ideológus, a Kuomintang vezetésének tagja, a Kínai 

Kommunista Párt egyik alapítója, Mao Ce-tung egyik példaképe, támogatója.
13 Csen Tu-hsziu (1879. október 8.–1942. május 27.) ideológus, filozófus, a Kínai Kommunista Párt egyik 

alapítója, első főtitkára.
14 Hu Si (1891. december 17.–1962. február 24.) esszéista, filozófus és diplomata, a kínai nyelvreform 

atyja.
15 Li Szi-kuang (1889. október 26.–1971. április 29.) A kínai geomechanika megalapozója, később a Kínai 

Tudományos Akadémia alelnöke, földtani miniszter.
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felfedezésével, újításával azért, hogy Kína olajnagyhatalom is legyen – a klasszikus 
értelemben vett történelmi hősök életét és történelmi témákat dolgoznak fel. Akár 
beleértve a nagy gondolkodókat, a napkeleti bölcseket, Konfuciuszt, Platónt és Ariszto-
telészt is – de a fenti állítás már vitathatatlan Oliver Cromwell, George Washington, 
vagy Napóleon nevének említésekor. Ugyanakkor akadnak olyan történeti alakok is, 
akik a magyar vagy akár más európai országok többségének történelemkönyvében 
szerényebb említést kapnak: ilyen a kínai Szun Jat-szen, az indiai Mahatma Gandhi 
vagy éppen a Török Köztársaság alapítójának tartott Kemal Atatürk. Bő említést 
kapnak a proletárforradalmak és a munkásmozgalom történetének legfontosabb 
szereplői, így Karl Marx, Friedrich Engels és Vlagyimir Iljics Uljanov, azaz Lenin is. 
A kínaiak Mao Ce-tungot és Teng Hsziao-ping életét is újra tanítják itt. 

Ahogyan a magyar történelemtankönyvekben, úgy a kínaiakban is jelentős szelet a 
XX. század. Az I. világháború, a versailles-i békeszerződés, illetve tágítva a kört, a 
Párizs-környéki békeszerződések, a Népszövetség mind-mind téma. A gazdasági 
világválságon és az antifasiszta harcon keresztül jutnak el az öt leckében tárgyalt 
második világháborúig. Az azt követő, már valóban a legmodernebb időkről szóló anya-
gok sora a jaltai konferencia ismertetésével kezdődik, kitér a hidegháborúra, éppen úgy, 
mint a szovjet hegemóniára. Ázsia történelmének fontos fejezeteit tanítják a koreai, 
illetve a vietnami háborúról szóló fejezetben. Tananyag a közelmúlt, az utóbbi negyed-
század története is, így az iraki-iráni konfliktus, az Öböl-háború, illetve az egyik könyv 
foglalkozik a háborúellenes mozgalmakkal, s nem utolsósorban az Egyesült Nemzetek 
Szervezetével is. Az utolsó fejezet a jelené: béke és fejlődés a mai világban. 

Mao Hszin-zsui az átlagosnál érdeklődőbb, a világra nyitott fiú. Érdekelte az is, 
milyen a magyar történelemkönyv. Egyben vérbeli diák. Örült, amikor látta, hogy – 
részben a latinbetűs szövegek és a kínai írásjegyek jelentette különbség, részben a 
feldolgozás tematikája miatt – neki egy adott külföldi témáról kevesebb évszámot kell 
bebifláznia, kevesebb anyagot kell megtanulnia. Aztán a témáról beszélgetve kiderült, 
hogy legalább annyit tud a történelemből, mint átlagos magyar kortársai, s jóval 
többet Európáról, mint mi a kínai történelemről. Nem kétséges: a kínaiak valamit jól 
csinálnak… Nem a lexikális tudást részesítik előnyben, hanem igyekeznek a folyama-
tok megértésére koncentrálni, hangsúlyt helyeznek arra, hogy láttassák, hasonló folya-
matok mehetnek végbe hasonló történelmi körülmények között. Tesznek azért, hogy 
éberen tartsák a tanulók kreativitását.

Kína uralkodó dinasztiái

 ■ Hszia-dinasztia (Kr. e. 21. század–Kr. e. 1600)

 ■ Sang-dinasztia (Kr. e. 1600– Kr. e. 1046)

 ■ Csou-dinasztia (Kr. e. 1046– Kr. e. 221) 

 ■ Csin-dinasztia (Kr. e. 221– Kr. e. 207) 

 ■ Hszi Han-dinasztia (Kr. e. 206–225) 

 ■ Tung Han-dinasztia (225–220) 
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 ■ Három királyság (220–280) 
– Vej (220–265) 
– Su (221–263) 
– Vu (222–280)

 ■ Nyugati Csin-dinasztia (265–316) 

 ■ Keleti Csin-dinasztia (317–420) 

 ■ Északi és déli dinasztiák (420-581) 
Nan Csao 
– Szung (420–479) 
– Csi (479–502) 
– Liang (502–557) 
– Csen (557–589) 
Pej Csao 
– Pejvej (386–534) 
– Tungvej (534–550) 
– Pejcsi (550–577)

 ■ Szuj-dinasztia (581-618)

 ■ Tang-dinasztia (618–907)

 ■ Öt dinasztia, tíz királyság korszaka (907–960) 
– Hou Liang (907–923) 
– Hou Tang (923–936) 
– Hou Csin (936–947) 
– Hou Han (947–950) 
– Hou Csou (951–960)

 ■ Szung-dinasztia (960–1279)

 ■ Liao-dinasztia (916–1125)

 ■ Harmadik Csin-dinasztia (1115–1234) 

 ■ Jüan-dinasztia (1271–1368)

 ■ Ming-dinasztia (1368–1644)

 ■ Csing-dinasztia (1644–1911)
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A SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI 
IDEÁL OLVASÓI FOGADTATÁSA  
AZ SHL-KÖNYVEK KÖNYVTÁRI 
KÖLCSÖNZÉSE ALAPJÁN

KISS HAJNAL1

„A könyv a legjobb hírverése annak 
a hídverésnek, ami feltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy a kultúrák kényelmesen 
és félelem nélkül átsétáljanak egymáshoz.”2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

HAJNAL KISS: THE RECEPTION OF PERSON-CENTRED 
EDUCATIONAL IDEAL, ANALYSED BY CONSIDERING THE 
LIBRARY LENDING OF SHL BOOKS

The aim of this study is the reception of Carl R. Rogers’ person-centred pedagogy, 
considered by examining the readership of SHL books in libraries. Method: The analysis 
is based on the data of four sources: the National Educational Library and Museum, the 
metropolitan library in Budapest, the publisher, Edge 2000 and three university 
libraries. The lending volume and sales are expressed in percentages. Discussion: The 
definition of person-centred education, the „nature” of library users and book 
purchasers, as well as the books included into the study are presented as a background. 
Conclusion: The most popular book in libraries – also supported by the data of Edge 
2000 – is On Becoming a Person. However, The Freedom to Learn in Hungary is the first 
at ELTE PPK. Three volumes share the second position. The SHL books gained a 
significant number of readers between 2003 and 2014.

1 Doktorandusz, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola
2 Balogh Katalin – az V. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál igazgatónőjének szavai – a Könyvkiadás 

– könyvellátás című, a könyvkiadók és a könyvtáros szakma találkozóján hangzottak el. (Budapest, 
Kongresszusi Központ) Nemes (2004): Könyvkiadás – könyvellátás. In: Nemes Erzsébet – Kocsis 
István (szerk.) Visszatekintő: 30 éves az MKE Olvasószolgálati Szekció. MKE, Budapest. 125–126. o.
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Carl Ransom Rogers (1902–1987) személyközpontú3 pedagógiai elveinek magyaror-
szági meghonosítását a Tanár leszek! Tanár vagyok!4 kiadványok (Klein, 1986, 1990) 
folytatásaként az Edge 2000 Kiadó Segítünk, Ha Lehet! könyvsorozata5 vállalta 
Magyarországon. A személyközpontú oktatás első Magyarországi adaptációja a 
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológiai Tanszékének vezetőjéhez, 
Klein Sándor professzor munkásságához kötődik. A Művelődési Minisztérium által 
támogatott kutatása (1982–1988) a tanárképzés és a továbbképzés 
személyközpontúbbá tételét, azaz a pszichológiaoktatás keretén belül a tanárjelöltek 
fejlett személyiséggé alakítását és a pszichológiai szemléletmód kialakítását tűzte ki 
célul, hogy mindez „maximálja a tanulók személyiségfejlődésének 
valószínűségét.”(Klein, 2002. 9. o.) A „szegedi kísérlet”6 eredményeiről számos 
publikációja született. Így a Hogyan lehetnének iskoláink gyermekközpontúak (Klein  
Farkas, 1990) című kétkötetes kiadvány, amelynek rövidített változata a Gyerekköz-
pontú iskola (Klein, 2002) című könyvben újra napvilágot látott, kiegészítve két újabb 
tanulmánnyal az Együttműködés és összhang fejezetben. Klein Sándor közbenjárására 

3 A személyközpontú oktatás (person-centered teaching – Rogers, 1986, 2003; Rogers – Lyon – Tausch, 
2014) fogalma a Rogers által megteremtett, először kliensközpontúnak, majd személyközpontúnak 
nevezett pszichoterápiás irányzatban gyökerezik. A pszichoterápia szükséges és elégséges feltétele-
it – kongruencia, a személy feltétel nélküli pozitív elfogadása, empátia – terjesztette ki az oktatásra. 
Elmélete szerint „a tanár a diákokban élő önmegvalósítási tendenciákra támaszkodik. Arra a hipoté-
zisre épít, hogy az olyan diák, aki valódi kontaktusban van életszerű problémákkal, tanulásra vágyik, 
növekedni akar, […] el akar sajátítani hasznos készségeket, alkotni akar. A tanár pedig olyan személyes 
kapcsolatot létesít vele, olyan tantermi légkört teremt, amelyben ezek a tendenciák kibontakozhatnak. 
(Rogers, 2003. 361. o.) „A diákot – bármely szinten tanuljon is – olyan problémákkal kell szembesíte-
ni, amelyeket relevánsnak érez, amelyeket meg akar oldani. […] A tanár feladata az, hogy tanulásra 
serkentő légkört hozzon létre az osztályában, amelyben így jelentős tanulás játszódik le. (Rogers, 2003. 
357. o.) A tanár ebben a környezetben tanulásserkentővé (facilitátorrá) válik, az információforrások 
egyike lesz, miközben ötletgazdagon és érzékenyen biztosítja tanítványai számára a tanuláshoz szük-
séges „nyersanyagot”. (Rogers, 2003. 359. o) Rogers a tapasztalati tanulást részesíti előnyben, amelynek 
során a diák megtanul önállóan tanulni. Ezzel összecseng a Báthory Zoltán prezentálta tanítás-tanu-
láselméleti tétel is: „A nyitottság és az explorációs készség kedvező külső hatások eredményeként (ilyen 
például a tanítás-tanulás stílusa, légköre) érdeklődéssé fejleszthető. Ha az érdeklődés kialakult […] 
nagyrészt belsővé válik a folyamat.” (Báthory, 2000. 147. o.)

4 A Tanár leszek! Tanár vagyok! (Alcíme: Vitatémák, ötletek, javaslatok, tanácsok tanárjelölteknek, 
tanároknak) sorozat kötetei Szegeden, a Juhász Gyula Főiskola Pszichológiai Tanszéke által sokszo-
rosítva jelentek meg 300 példányban. Sorozatszerkesztő: Klein Sándor – Farkas Katalin. A sorozatban 
megjelent további művek: Fegyelem az iskolában 1986. Figyeljünk rájuk! Gyermekvédelem az isko-
lában 1986. A tanári hatékonyság fejlesztése 1986. A fegyelemről. Szöveggyűjtemény 1986. A gon-
dolkodás fejlődése és fejlesztése 1986. Diákként „tanárszemmel”. Az egyéni pszichológiai pedagógiai 
gyakorlatok 1986. Winkler Márta így csinálja 1986. Az első tanítási órától az iskoláig 1987. Iskolai 
mozaikok II. Velem történt… Gyermekélmények 1987. Vallomások a pedagóguspályáról 1987.

 Rogers, C. R. (1986): A tanulás szabadsága a 80-as években, Szeged. Ez a fordítás a Magyar Pszichológiai 
Társaság és a Center for Cross-Cultural Communication által szervezett Kultúrközi kommunikáció 
kreatív megközelítései (Szeged, 1986) című találkozó segédanyagaként készült a Tanár leszek! Tanár 
vagyok! (alcím: Vitatémák, ötletek, javaslatok, tanácsok tanárjelölteknek és tanároknak) című sorozat 
egyik köteteként. (Sorozatszerkesztő: Klein Sándor, Farkas Katalin) 

5 A Segítünk, Ha Lehet – sorozat személyközpontú pedagógiai témában írt hét kötetének könyvtári 
kölcsönzésén keresztül a személyközpontú pedagógia fogadtatását vizsgáljuk meg. E kötetek részletes 
adatai a következők: Rogers (2003, 2004, 2008, 2010, 2014); Rogers  Freiberg (2007, 2013); Rogers (2008); 
Klein (2002, 2007); Klein  Soponyai (szerk. 2011); Klein (2012); Winkler (2001, 2003)

6 A kifejezés a Gyerekközpontú iskola (Klein, 2002) című könyv előszavában szerepel. 10. o. 
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maga Rogers is ellátogatott Szegedre 1984-ben és 1986-ban a Kultúrák közötti kommu-
nikáció kreatív megközelítése című rendezvényekre. A két konferencia anyaga Kultú-
rák közötti kommunikáció címmel jelent meg (Klein – Angster, 1984; Klein, 1986)7 
sokszorosított formában. Az 1984-es szegedi találkozó 25. évfordulójától nemcsak a 
találkozók éledtek újjá, hanem kísérő kiadványai is megjelentek az SHL-sorozatban. 
(Klein D.  Klein S., 2009, 2013; Komjáti, 2015). A Kultúrák Közötti Kommunikáció 
2009. évi kiadásában műhelytanulmányokat olvashatunk a személyközpontú nevelés-
lélektan alkalmazott területeiről. Az írások címei igen beszédesek: Az iskola az 
otthonunk,8 Személyközpontú matematikatanulás,9 A pedagógia tanításának műhelyé-
ből,10 Lehet-e egy tanárnak hatalma a diákok felett?11. A 2015. évi kétnyelvű antológia 
izgalmas értekezést tár elénk a személyközpontú szemlélet idegennyelv-tanításban 
alkalmazható szempontjairól. (Klein  Kiss, 2015). Sőt, egy tervezett „személyközpontú 
olvasókönyv”-höz12 írt előszó is olvasható benne. A Rogers-tanítvány, Klein Sándor 
nyilatkozata szerint13 a magyar pedagógia humanisztikusabbá tételét tartja feladatá-
nak. (Klein, 2012)

A személyközpontú pedagógia nemzetközi és hazai aktualitását jelzi egyrészt az a 
tény, hogy Rogers kiadatlan munkáit angol nyelvterületen 2014-ban publikálták, 
útmutató céllal a tanárképzésben és az iskolákban dolgozó szakemberek számára. 
(Rogers, Lyon, Tausch, 2014). Másrészt hazai környezetben napvilágot látott – az 
elemzésünkben is szereplő – Tanulni jó: egy pszichológus a pedagógiáról (Klein, 2012) 
című gyűjtő tanulmány- és interjúkötet, amely Klein Sándor professzornak a személy-
központú pedagógia alkalmazásával és tudományos értelmezésével a magyar iskola 
humanizálása érdekében tett negyvenéves eredményeit tárja a nyilvánosság elé. 

Rogers eszméinek magyarországi elterjesztésében – nézetünk szerint – meghatá-
rozó szerepük van az SHL-könyveknek, amelyek magyarországi közre adását Klein 
Sándor professzor felügyeli. Tanulmányunkban a témakörben érintett könyvek 
könyvtári kölcsönzése és a kiadó értékesítési adatai alapján vizsgáljuk a személyköz-
pontú pedagógia hazai befogadását. A munka során támaszkodtunk a könyvtári 
kölcsönzéseket feldolgozó szakirodalomra.

7 Mindkét kötetre referenciát találunk a 2015. évi Kultúrák közötti kommunikáció c. antológia 197. olda-
lán, Klein Sándor Együtt könnyebb című tanulmányában. (Komjáti, 2015, szerk.)

8 Klein Sándor (2009): Az iskola az otthonunk. In: Klein D. – Klein S. (2013) 41–48. o. 
9 Winkler Márta (2009): Személyközpontú matematikatanulás In: Klein D. – Klein S. (2009) 109–117. o.
10 Farkas Olga (2009): A pedagógia tanításának műhelyéből In: Klein D. – Klein S. (2009) 15–27. o.
11 Páll Gábor (2009): Lehet-e egy tanárnak hatalma a diákok felett? In: Klein D. – Klein S. (200–9) 

100–112. o.
12 Klein Sándor (2015): Együtt könnyebb. Tervezett előszó egy készülő „személyközpontú olvasókönyvhöz”. 

In: Komjáti (2015) 191–202. o. Megjelent 2015-ben Hitelesség, elfogadás, megértés. Szemelvények a 
kliensközpontú pszichoterápia és a személyközpontú megközelítés irodalmából címmel. Edge 2000 Kft, 
2015. 684. o.

13 Ozsváth Judit: A magyar pedagógia humanisztikusabbá tételét tartom feladatomnak (Ozsváth Judit 
interjúja Klein Sándorral) In: Klein (2012) 275–286. o.
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A ROGERSI GONDOLATOK BEFOGADÁSÁNAK 
MAGYARORSZÁGI „FELTÉTELEI”

Magyarországon a rogersi személyközpontú pedagógiai szemlélet bevezetésének 
oktatáspolitikai feltételeit az 1972-es párthatározat14 teremtette meg. A határozat 
megengedte, sőt szinte szorgalmazta az oktatási kísérleteket, kutatásokat, amelyek 
száma meg is nőtt. (Báthory, 2001; Trencsényi, 2011). A Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) 1976-os Fehér könyv-e 15 a nevelés fejlesztéséről Báthory Zoltán szerint 
„előremenekült”: nem tantárgyakban, hanem műveltségi területekben jelölte meg az 
elsajátítandó általános műveltséget, ahova a jelen és jövő közti résen át az európai, 
humanista műveltség is beszivárgott. (Báthory, 2001) Sőt, a Fehér könyv nevelési 
célként határozza meg, hogy a tanuló „legyen képes saját egyéniségének alkotó 
megvalósítására és kifejezésére, […] rendelkezzék a természet,a társadalom és önmaga 
alakításának képességével.” (Báthory, 2001, 210. o.) Az 1978. évi tanterv magában 
hordozta a differenciálás lehetőségét, „szerves részévé tette az alternativitást” (Mihály, 

14 A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 1972-es párthatározatból részleteket közöl Báthory 
Zoltán Maratoni reform című könyve Szöveggyűjtemény fejezetében. (191–193. o.): „A határozatból: 
„A jelenlegi tantervi követelmények helyett olyan rugalmas keretek kialakítását kell célul tűzni, ame-
lyek a folyamatos korszerűsítést is lehetővé teszik. A pedagógusok a követelmények megvalósításához 
kapjanak fokozott önállóságot. […] Arra kell törekedni, hogy a tankönyvek színvonala, tanulhatósága 
emelkedjék, terjedelmük jelentősen csökkenjen. […]Az általános műveltség szempontjából alapvető 
tantárgyakból a korszerűsítés során két tankönyvi változat készüljön, s a pedagógusok joga legyen 
a köztük való választás. […] A neveléstudományi kutatómunkát számottevő mértékben fejleszteni 
kell. […] A pedagógiai kutatás elsőrendű feladata a közvetlen iskolai oktató-nevelő munka aktuális 
problémáinak vizsgálata és megoldásuk segítése, különös tekintettel az általános iskolára, a tanulók 
pályairányítására, az egyéni képességek sokoldalú kiművelésére, a kiemelkedő tehetségekről való gon-
doskodásra. […] A tudományos munka és a pedagógus-továbbképzés gyakorlati bázisaként kísérleti 
iskolákat kell létrehozni.” (Báthory, 2001. 192–193. o.)

15 A Magyar Tudományos Akadémia 1976-os Fehér könyvének Bevezetését és Az általános műveltség 
tartalmi követelményeit Báthory Zoltán idézi a Maratoni sereg című monográfiája Szöveggyűjtemé-
nyében 207–211. o.:„ A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásai és ajánlásai a távlati műveltség 
tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére. A Fehér könyv. Sokszorosított. Budapest. 
MTA, 1976. 404.p.” (Báthory, 2001. 207. o.) Bevezetés elénk tárja, hogy a közoktatást hét nevelési terü-
letre osztó, egymással összefüggő tartalmi-nevelési részajánlásokat elolvashatjuk a Fehér könyvben: 
Az 1973-ban alapított MTA Elnökségi Közoktatási Bizottság (EKB) albizottságokat hozott létre a 
matematika, a természettudományok és a társadalomtudományok területén, a munkacsoportok pedig 
a testi és lelki nevelés (szomatikus nevelés) és technikai nevelés műveltséganyagának körvonalazására 
formálódtak. A társadalomtudományokon belül három műveltségi egységben gondolkodtak: a) Törté-
neti – társadalmi-politikai nevelés, b) Nyelvi-kommunikációs nevelés, c) Esztétikai-irodalmi nevelés. 
(Báthory, 2001. 2018–209. o.) Az általános műveltség átadása során a fejlődéslélektan és a tudományos 
követelmények fontosságát és a fokozatosság elvét hangsúlyozzák:„Az általános műveltséget a gyermek 
életkora szerinti fokozatossággal, a pszichológia alkalmazásával kell felépíteni úgy, hogy a folyamat 
egyetlen szakaszában se csorbuljanak – az életkorhoz alkalmazkodó – tudományos követelmények.” 
(Báthory, 2001. 210. o.)
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1989, 14. o.). Az 1982-es MSZMP-állásfoglalásban16 is megfogalmazódik egyrészt az, 
hogy „megkülönböztetett figyelmet kell fordítani […] a képességek fejlesztésére és a 
folyamatos önművelés készségének kialakítására,” (Vass, 1988, szerk. 317. o.) Másrészt 
pedig az, hogy az iskolai oktató-nevelői munka színvonalának emelése érdekében 
fontosak a tartalmi-módszertani újítások, és felmerült egy új oktatási törvény igénye 
is. (Báthory, 2011. 40. o.) Az oktatásfejlesztésre vonatkozó 1984-es minisztertanácsi 
határozat17 és az új, 1985. évi I. törvény az oktatásról18 legitimizálja igazán az alterna-
tivitást és differenciálást megengedő paradigmát.19 Az 1985. évi oktatási törvény 
bevezető mondatában pedig deklarálja, hogy a humanista szellemű, a nemzetköziség 
eszméit érvényesítő nevelés szolgálatában áll. (Magyar Közlöny 19. sz. 1982.05.02. 
461. o.)

Báthory szerint a törvény „szövetében” fellelhető a 80-as évek oktatási reformjának 
három meghatározó eszméje: az autonómia, a decentralizáció és az alternativitás 

16 Az állami oktatásról szóló 1972. június 15-ei központi bizottsági határozat végrehajtásának tapasz-
talatai és a közoktatás további fejlesztésének irányelvei. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának 1982. április 7-ei állásfoglalása. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1982. (Lábjegyzetben idézi 
Báthory, 2001. 40. o.), valamint Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása az állami oktatásról 
hozott 1972. évi határozat végrehajtásáról és a közoktatás fejlesztésének irányelveiről című forrásszöveg 
olvasható egyrészt a Társadalmi Szemle 1982. 5. számában., valamint Vass (1988. 310–325. o.) Az 1982. 
évi állásfoglalás II. fejezet 3. pontjában rögzíti: „A fejlesztés legfontosabb elemének a közoktatás tartal-
mi korszerűsítését kell tekinteni. […] tenni a tanulók átfogóbb, egységesebb világképének formálását, a 
tantárgyakban elkülönülő ismeretek összefüggéseinek felismerését, meglátását. (Ua. 317. o.)

17 Az 1984-es minisztertanácsi határozat adatai: A közoktatás (és a felsőoktatás) fejlesztési programját 
az Országgyűlés 1984. április 12-én megtárgyalta, a Minisztertanács pedig 1984. május 10-i ülésén 
jóváhagyta. Folyamatosan 1986 végéig a tantervek, 1984 végéig pedig a tankönyvek korrekcióját kell 
elvégezni az általános és középfokú oktatásban. (Vass, 1988. 315. o.) Az 1984. évi minisztertanácsi 
határozat lényegét összegzi 1985. évi 1. törvény Az oktatásról az Általános indoklásban: „ A nevelés 
és oktatás fejlesztése fontos állomáshoz érkezett 1984 tavaszán, amikor az Országgyűlés megvitatta, 
majd a Minisztertanács a közoktatás és a felsőoktatás fejlesztési programját (…) elfogadta. A fejlesztési 
program a nevelés és az oktatás céljában, tartalmában, módszereiben, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működésében olyan változtatásokat jelöl meg, amelyek jogi szabályozást igényelnek. 
Emellett szól a nevelés-oktatás demokratizálásáról, a tanulók […], pedagógusok […] szülők jogairól és 
kötelezettségeiről, az iskola és a társadalom közötti kapcsolatok alakításáról, amelyeket eddig a jog nem 
szabályozott.” Magyar Közlöny 19. sz. 1985. május 2. 480. o.

18 1985. évi I. törvény az oktatásról. Magyar Közlöny 19. sz. 1985. május 2. csütörtök 461–492. o. 
19 Mihály Ottó az1984-es minisztertanácsi határozat és az új, 1985. évi oktatási törvény szövegelemzé-

sével megállapította: „Mindkét dokumentum fel-és elismeri, hogy az iskolának ahhoz, hogy hatéko-
nyan tudjon működni nagyobb szakmai és működésbeli önállóságra van szüksége. A törvény által 
kodifikált önállóság magában rejti a minőségileg eltérő, más-más pedagógiai koncepciót, illetve érdek- 
és értékrendszert hordozó iskolák megjelenésének, tehát a minőségileg eltérő pedagógiai alternatívák 
realizálódásának lehetőségét. A törvény jogi eszközökkel próbálja kifejezni azt a felismerést, hogy nem 
elégséges az iskola önállóságát biztosítani, hanem az iskolát demokratizálni és ellenőrzését társadal-
masítani kell. Az alternativitás lehetőségeit tágítja, hogy a fenti dokumentumokból egy rugalmas, 
céljaiban, tevékenységrendszerében, tartalmaiban, tanulásszervezési eljárásaiban differenciált, egyéni 
arculatot mutató nyitott (a környezet hatásainak kitett) és – a jogi-irányítási szabályozás által is – ön-
mozgásra „kényszerített” iskola képe bontakozik ki. Egy olyan iskoláé tehát, amelyben az alternatívák 
nem a kötelezőség valamiféle függelékét, hanem a működés szerves és elengedhetetlen tartozékát jelen-
tik. (…) A fejlesztés említett dokumentumaiban ott munkál – a társadalmi folyamatokat megelőzendő 
módon – az a felismerés, hogy amint maga a társadalom, úgy az iskola is csak organikusan fejlődhet- 
fejleszthető a valóságos társadalmi folyamatok talaján.” (Mihály, 1989. 14–15. o.) (Aláhúzás KH)
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(Báthory, 2001).20 A törvény kimondja, hogy a pedagógus – meghatározott feltételek 
között – megválaszthatja a tananyagot, a miniszter egyedi megoldásokat, kísérleteket 
engedélyezhet. (Báthory, 2001. 58. o.)21 „A hivatalos irány az 1985. évi oktatási törvény-
ben, a rejtett vonal az alternatív mozgalomban manifesztálódik.” A rejtett vonal itt az 
„alulról” jövő kezdeményezéseket jelenti, „miközben a pártközponti és a minisztériumi 
bürokrácia egyre inkább háttérbe szorul.” (Báthory, 2001. 37. o.) Az alternativitás 
Mihály Ottó, Trencsényi László, Vekerdy Tamás felfogásában olyan másság, amely nem 
tör hatalomra, de érvényesülési körében […] megvédi legitimitását (Mihály – Trencsé-
nyi – Vekerdy, 1994. 69. o.) A 80-as években tehát már nemcsak a „mozdonypedagógu-
sok” (Báthory Zoltán kifejezése), hanem az egész magyar pedagógus társadalom is 
magáénak érezhette azt a reformmozgalmat, amely az alulról építkezést sem vetette 
meg (Báthory, 2001). Ugyanakkor a reformmozgások a hivatalos és a rejtett szférában 
zajlottak, miközben a központi irányítás bár háttérbe szorult, mégsem szűnt meg 
(Báthory, 2001. 37. o.). A személyközpontú pedagógia is helyet kapott az egyre gazda-
godó magyarországi pluralizmusban, amelynek részleteit az Utak a több úthoz címmel 
olvashatjuk A maratoni sereg című könyvben (Trencsényi, 2011). 

Magyarországon az ideológiailag preskriptív pedagógiára adott reformválaszként a 
személyközpontú reformpedagógia meghonosítását Klein Sándor és Farkas Katalin 
kutatópáros 1982-ben indította el.

KULTURÁLIS TŐKE – A KÖNYVKÖLCSÖNZÉS ÉS 
A KÖNYVVÁSÁRLÁS ÉRTELMISÉGI KIVÁLTSÁG?

A személyközpontú pedagógia Magyarországi fogadtatását az SHL-sorozat könyvtári 
kölcsönzöttségére – és csak részben a kiadó vásárlási mutatóira – támaszkodva 
kívánjuk bemutatni. Az SHL-könyvek kölcsönzésének elemzését megelőzően azonban 
az alábbiakban vizsgálatunk háttereként megkíséreljük feltérképezni – a teljesség 
igénye nélkül – a könyvtári kölcsönzést és könyvvásárlást elemző tanulmányokat, 
amelyek az olvasók kölcsönzési aktivitását, az írott szó iránti nyitottságát a 
szocioökonómiai-szociokulturális háttérrel, a látogatott iskolatípussal (iskolai 

20 Ugyanezt erősíti meg Mihály Ottó és Gazsó Ferenc is a vele készült interjúban. (Báthory, 2001, 230. o. 
és 240. o.)

21 Mihály (1989. 14. o.)
 Az 1985. évi I. törvény az oktatásról az Egyedi megoldások, kísérletek engedélyezése alcím alatt a 

24.§-ában lefekteti: A nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében: az alap- és középfokú nevelésben és 
oktatásban a művelődési miniszter […] a nevelési-oktatási intézmények szervezetére, valamint a ne-
velés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozóan egyedi megoldások alkalmazását, kísérletek folytatását 
engedélyezheti.” A 11. §-ban ennek a pedagógusi perspektíváját fejtegeti: „Az állam az önképzés és a 
továbbképzés feltételeinek biztosításával, pedagógiai kísérletek és kutatások támogatásával segítséget 
nyújt a pedagógusok és oktatók munkájához, a nevelési-oktatási módszerek tanulmányozásához, meg-
választásához, továbbá a tudományos eredmények felhasználásához. (Dőlt betűs kiemelés KH) Sőt, a 
40. §-ban a pedagógusok jogaként tünteti fel a tananyag- és az alkalmazott módszerek megválasztását, 
a tantervi irányelvek figyelembevételével; a tantervi irányelvek, a tananyagra, módszerekre vonatkozó 
pedagógusi javaslattételt és az intézmény vezetésében való részvételt is.
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végzettséggel) és az életkorral hozzák összefüggésbe. A témát több nézőpontból 
megközelítő szakirodalom a magyar olvasó könyv és könyvtár iránti attitűdjéről is 
hiteles képet nyújt, amely az SHL-könyvek könyvtári igénybevételét is magyarázhatja.

„A kulturális tőke a legleplezetlenebb átörökítési forma, felhalmozása kora gyer-
mekkortól kezdődik” (Péterfi, 2008. 149. o.) A kutatások felszínre hozták, hogy „a 
kultúrához való hozzáférés tekintetében nemcsak a Máté-effektus (a szociokulturális 
hátrányok halmozódására) érvényesül, hanem a „digital divide”, a digitális szakadék 
(digitális megosztottság) a 21. század eleji Magyarországon is jelen van”. (Péterfi, 2008. 
163. o.) A részletes adatok beszédesek. 22 

A könyvolvasásra, -kölcsönzésre és -vásárlásra fókuszáló olvasásszociológiai 
kutatások feltárták, hogy a könyv iránti érdeklődés gyökerei a családfő (Mándi, 1965) 
és az anya iskolai végzettségéhez vezethető vissza (Nagy, 2003). Utóbbinak „több 
nemzedéken átütő hatása van.” (Nagy, 2003. 15. o.) 

Az értelmiség, valamint a közép- és a felsőoktatásban tanulók tömege egyidejűleg 
több könyvtár tagja, így potenciális kölcsönző is. A 2005-ös országos reprezentatív 
vizsgálat szerint a könyvkölcsönzés (88,2%) áll a könyvtári szolgáltatások csúcsán 
(Gereben, 1998.; Nagy – Péterfi, 2006, 40. o.)

Olvasásszociológiai nézőpontból az olvasók könyvvásárlási szokásai, társadalmi 
státusza is döntő.23 A könyvtár demokratikus intézménye kompenzálja az iskolarend-

22 Miközben a lakosság több mint 60 %-a sem gépet, sem könyvtárat nem használ, azok, akik bármilyen 
gyakorisággal, de használnak internetet, egyben könyvtárlátogatónak is mondhatók” (Péterfi, 2008. 
157. o.) Nagy Attila „a Nagy Könyv akció ürügyén” megállapította, hogy egyrészt „az 1970-es és ’80-as 
évek jelentették az olvasás fénykorát Magyarországon,” másrészt „félreérthetetlenül kirajzolódik a 
társadalom egyfajta kulturális kettészakadásának riasztó tendenciája: Negyven év alatt a könyvet nem 
olvasók aránya 40-ről 60 %-ra emelkedett, […] a regisztrált könyvtárlátogatók aránya stagnál (11,5 %).” 
(Nagy, 2006). 2000-ben pedig az értelmiségi felnőttek maradtak leginkább könyvtárhasználók: könyv-
tári tagok 1978-ban 61 %, 1985-ben 59 %, 2000-ben pedig 54%. (Nagy, 2004) (Megjegyzendő, hogy „az 
1978-as tantervi reformnak olyan hatása volt, hogy a könyvtárhasználók száma növekedett”. Gereben, 
1998) Vizsgálatok bizonyítják, hogy „az iskolázottság mértékével együtt növekszik a könyvtárhaszná-
lat: a felnőttek közül a könyvtár iránt legaffinisabb 18–20 éves fiatalok 41%-a, a diplomásoknak pedig 
47%-a volt könyvtári tag.” (Gereben, 1998. 138. o.) A korábbi kutatások elkeserítő adatával szemben, 
amely szerint a felnőtt népesség 60,2 %-a saját bevallása szerint nem szokott könyvet olvasni” (Nagy  
Péterfi, 2006; Péterfi, 2010), a 2010-es felmérés pozitív eredményről számol be: „a 20-25 (50%) és 26-30 
év (50 %) körüli fiataloknak csak 8,9%-a mondta ugyanezt.” (Péterfi, 2010) Itt a mintába kerültek több 
mint fele könyvtártag akár egyszerre több könyvtárban is, egyharmaduk heti rendszerességgel jár 
könyvtárba, 83,3%-uk könyvvásárló is. Elsősorban országos könyvesbolti hálózatból, másodsorban 
antikváriumból szerzik be az általuk keresett könyvet (Péterfi, 2010. 24–28. o.) „A könyvtártagok a 
társadalom átlagos keresztmetszeténél jóval kvalifikáltabbak, jóval erősebben kötődnek a szellemi 
munkavégzéshez és a városi lakóhelyhez” (Gereben, 1998, 146. o.)

23 Az 1986-ban a felnőtt lakosság több mint kétharmada bizonyult könyvvásárlónak a 18 éven felüli 
lakosok közül. V. Kulcsár szerint „ahol gyerek van, ott könyvet is vásárolnak.” (V. Kulcsár, 1991. 43. o.) 
De a családfő foglalkozása és a családok könyvvásárlása tekintetében polarizálódás tapasztalható: 
kimutatható a homogén értelmiségiek kulturális előnye az aktív keresők (mezőgazdasági fizikaiak) 
kulturális hátrányával szemben. (V. Kulcsár, 1991, 93. o.)„Az értelmiségiek 60%-a él mind a könyvtári 
kölcsönzéssel, mind pedig a könyvvásárlással olvasmányai beszerzése során.” (Gereben, 1998, 128. o.) 
„Magyarországon több ember vásárol, mint olvas könyvet.„A könyvvásárlók aránya (67,6 %) hozzá-
vetőleg megegyezik a könyvolvasókéval (64,4 %)”. (V. Kulcsár, 1991. 91. o.) A 2000-ben felnőtt mintán 
végzett kutatás szerint 30-30%-os megoszlással elsőnek a családi könyvtár, másodiknak a vásárlás 
jelentette az olvasmányok beszerzési forrását, a könyvtárhasználat pedig a baráti kölcsönzés után a 
negyedik helyre szorult. (Gereben, 2002)



108 NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY

szer fenntartotta egyenlőtlenséget: „nem támaszt teljesítmény tekintetében elvárást a 
használóival szemben, de igen nagy terepet nyújt az egyéni fejlődésre”, (Péterfi, 2006); 
„az önkéntes továbbképzés „szabadegyeteme.” (Nagy, 2004. 9. o.) 

Az elemzések alapján feltételezzük, hogy a vizsgálatunk szempontjából lényeges 
célközönség – a köz- és felsőoktatásban tanulók, a tanárok, a kutatók – érintettsége, a 
téma iránti fogékonysága az SHL-könyvek kölcsönzési és vásárlási mutatóiban is 
megmutatkozik.

A HÉT SHL–KÖNYV, AMELYEK A KÖNYVTÁRI 
KÖLCSÖNZÉSÉT VIZSGÁLTUK

Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy az SHL-sorozat személyközpontú oktatás 
témakörében megjelent hét kötetének három egyetemi könyvtár, egy országos 
szakkönyvtár és egy fővárosi közkönyvtár kölcsönzési mutatóit és az Edge 2000 Kiadó 
példányszámainak fogyási adatait feltérképezze a kétezres évek elejétől 2014-ig. 

A felmérésben szereplő SHL-kötetek: Iskolapélda/Kinek kaloda, kinek fészek 
(Winkler, 2003); Valakivé válni (Rogers, 2003), Gyerekközpontú iskola (Klein, 2002), 
A tanulás szabadsága (Rogers-Freiberg, 2007); Találkozások. A személyközpontú 
csoport (Rogers, 2008); A tanulás szabadsága Magyarországon (Klein – Soponyai, 2011) 
és a Tanulni jó: Egy pszichológus a pedagógiáról (Klein, 2012). Ezek a kötetek azért 
kerültek be a felmérésbe, mert a személyközpontú pedagógia magyarországi megho-
nosítása kulcskiadványainak tekinthetők a szerteágazó (pedagógia, pszichológia, 
munkapszichológia, humánerőforrás, vezetéstudomány) témában megjelent SHL-
könyvek közül.

A vallomásos stílusú Iskolapélda (Winkler, 2003) című könyv felerősíti azt az érzést, 
hogy a pedagógus legfőbb munkaeszköze saját ötlettára és önmaga, aki a rogersi 
jelenközpontú, „itt és most” (Szumer  Simon – Popovics, 2015, 183. o.) tudatos jelenlét-
tel közelít tanítványaihoz. Winkler Márta megvalósította a gyakorlatban mindazt, 
amit Carl R. Rogers a Valakivé válni (Rogers, 2003; 2014) című könyvében ideálként 
megfogalmazott. Az igazi tanulás szerinte az, amely „megváltoztatja a tanuló viselke-
dését, jövőjét, attitűdjét, személyiségét, […] átjárja az ember egész lényét.” (Rogers, 
2003. 350. o.) A tanár tanulásserkentő/facilitatív szerepet vállal és „valódi problémákat 
vet fel”. (Rogers, 2003. 357. o.) 

A Gyerekközpontú iskola (Klein, 2002) kérdéseket feszeget: hogyan alakíthat ki egy 
tanár személyes, tanulásserkentő kapcsolatot tanítványaival (Klein, 2002. 20. o.), 
hogyan segíti a pszichológia a pedagógust a mindennapokban. Javasolja, hogy a tanár 
viselkedésváltozást célzó döntéseit tekintse hipotéziseknek. (Klein, 2002. 61. o.) Az 5. 
fejezet megismertet azzal, hogy milyen iskolába járnának szívesen a gyermekek; 
elképzeléseik nagy része megvalósítható lenne! (Klein, 2002. 113–143. o.) Kiderül a 
fegyelmezés drasztikus formáinak adatai mellett, hogy sajnos, az iskola mellett főleg a 
család alkalmazza őket. (Klein, 2002. 161. o.) A tanulók vallomása szerint legkedve-
sebb tanáruk nem fegyelmezett, csak sokatmondó a tekintete. (Klein, 2002. 175. o.) 
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A Rogers-tanítványok – Flora Roebuck, David Aspy – kimutatták, hogy ha a tanár 
szemkontaktust tart fenn a diákjaival a tanórán, azok ritkábban hiányoznak. (Rogers, 
1986. 233–234. o.; Rogers  Freiberg, 2007. 309. o.)

A tanulás szabadsága (Rogers – Freiberg, 2007) elemzi a lényegi tanulás feltételeit és 
eredményeit. Ellenpontoz: a passzív tanulási környezetben a tanulók „turisták”, az 
aktív osztályokban viszont biztosított a tanuló aktív tevékenysége és fenntartható „az 
intellektuális és érzelmi felfedezés lelkesedése.” (Rogers– Freiberg, 2007. 29. o.) 
A tanulás személyes tapasztalattá válásakor pedig csúcsélményként megjelenhet a 
maslow-i óceán-érzés24 is. (Rogers – Freiberg, 2007. 83. o.) A tananyag értelmessége 
attól is függ, hogy van-e tantárgyak közötti integráció és hogy milyen otthoni 
környezetből jön a tanuló. (Rogers – Freiberg, 2007. 69–72. o.) Sőt, fegyelmi gondok-
hoz vezet, ha a tanulók valahová tartozásának szükséglete sérül. A feladatok köré 
szerveződő csoportok ezt előzik meg. Megható a bizalmon alapuló munkakörök 
tanulócsoportjainak önműködéséről szóló rész; „A segítség és a gondoskodás része az 
önfegyelemnek” (Rogers – Freiberg, 278. o.). 

Farkas Katalin szerint A tanulás szabadsága folytatása a Találkozások: (a személy-
központú csoport) (Rogers, 2008). Klein Sándor szerint pedig „a Valakivé válni című 
kötethez hasonlóan mindenkihez szól.” (Rogers, 2008. 9. o.) Eredeti címe – Carl Rogers 
on Encounter Groups – tartalmazza az encounter kulcsszót. Draskóczy Magda így 
definiálja: „az „encounter” találkozás önmagammal és másokkal, de egyben ütközés 
is, amely feltár eddig rejtett dolgokat.” (Rogers, 2008. 241. o.). A személyközpontú 
encounter csoport alkalmazási területein (Rogers, 2009. 149–155. o.) érintkezik az 
oktatásban részvevőkkel. A 2014-ben megjelent On Becoming an Effective Teacher 
(Hatékony tanárrá válni) című könyv is ugyanezt erősíti meg: „A tanárok személyköz-
pontú viselkedése olyan emberközpontú csoportszituációkban (pl. encounter csoport-
ban) segíthető elő a leginkább, ahol vannak, akik személyesen modellezik a személy-
központú viselkedés három alapfeltételét.” (Rogers, Lyon – Tauch, 2014) 
A Találkozások (Rogers, 2008) olvasása közben világosodik meg előttünk, hogy a 
Gyerekközpontú iskolában megismert „szegedi kísérlet” során az elsőéves tanár szakos 

24 Az óceán-érzést csúcsélményként írja le a szakirodalom. Abraham Maslow a szükséglethierarchia csú-
csán elhelyezkedő önmegvalósítás élményéhez kapcsolja (Atkinson és mtsai, 1999). „A csúcsélmény egy 
olyan élmény, melyet boldogság és kielégültség jellemez- a tökély és a cél elérésének egy időleges, nem 
mások ellen irányuló és nem éncentrikus állapota.” (Atkinson és mtsai, 1999. 396. o.) A csúcsélmény-
hez közeli élményt kreatív tevékenységgel is el lehet érni, amelynek során az egyén teljességet, tökélyt, 
életerőt, egyediséget, erőfeszítés-mentességet, elégedettséget él meg. (Atkinson és mtsai, 1999) A töké-
letes élmény Csíkszentmihályi Mihály szerint „olyan érzés, hogy általa képesek megbirkózni az előttük 
álló feladattal egy adott cél felé irányuló, szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben, amely világos 
visszajelzéseket ad saját teljesítményükről. […] Az ilyen élményt nyújtó tevékenységek jutalomértéke 
oly magas, hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket.” (Csíkszentmihályi, 
2001, 112. o.) A csúcsélmények kompetenciérzéshez vezetnek. A hatékony tanárrá válni (On Becoming 
an Effective Teacher) című könyv bevezetőjében olvashatjuk (Rogers és mtsai, 2014), hogy az önhaté-
konyságon keresztül megtapasztalt kompetenciaérzet az autonómiaérzéssel korrelál és belső indítta-
tású motivációt nyújt a tanuláshoz („intrinsic motivation for learning.”) A belső indíttatású tanulást 
elősegítő személyközpontú oktatási környezet a tanulók számára lehetőséget nyújt a kompetenciaérzés 
megtapasztalására tanulásuk során. A belső indíttatású motiváció pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy 
adaptálódni tudjunk a gyors változásokhoz, és az azt elősegítő élethosszig tartó tanulás fenntartásá-
hoz. (Rogers és mtsai, 2014)
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hallgatók pszichológiai óráin zajló kis- és nagycsoport modellezte az encounter 
csoportszituációt. 

A tanulás szabadsága Magyarországon (Klein – Soponyai, 2011) „ikerdarabja a 
hasonló címmel ugyanebből a kutatói műhelyből korábban megjelent rogersianus 
pedagógiai tanításokat összefoglaló kötetnek.” (Trencsényi, 2013. 141. o.) Az alternatív 
irányzatok tanítás közbeni katarzisról is beszámoló (Klein, 2011. 487–509. o.) körké-
pén belül a személyközpontú megközelítést több aspektusból vizsgálja: iskolapszicho-
lógus szemmel, iskolavezetői nézőpontból és a mindennapi gyakorlat krónikásaként. 
Erőteljes pedagógusi attitűdváltást közvetít: a tanár-diák közötti emberi kapcsolat az 
első helyre kerül. A tanuló szociális kompetenciafejlesztése fej-fej mellett halad a 
tantárgyakhoz kötődő készségek tökéletesítésével. A személyes hangvételű Mit szólsz 
hozzá, Carl? című írás (Klein, 2011. 172–179. o.) az iskola „lelki életébe”, az agresszió és 
konfliktus „kóroktanába” is elkalauzol. Feloldásként értesít a Színes Iskola tantestülete 
által „bevetett” mediációs technika (WASP) beválásáról.

Végül a Tanulni jó: Egy pszichológus a pedagógiáról negyven év cikkszemelvényével 
„a gyermekközpontú családtól” „a kliensközpontú egyetem”-ig (Klein, 2012) vizsgálja a 
tanulás folyamatát. A családnak kíván segíteni egy feleletválasztós kérdőívsorozattal, 
amellyel a kisgyermekkortól serdülőkorig a szülő-gyermek konfliktus prototípusai 
feltérképezhetőek. A személyközpontú válaszok elgondolkodtató alternatívákat 
kínálnak a „rutin” reakciók helyett. A cikkek témái a kielégítetlen akcióigényben rejlő 
energiák hasznosításától a pszichológiának a tanárképzésben betöltött szerepéig 
terjednek. A szegedi tanárképzősök válaszai faktoranalízisből kiderült, hogy a diákok 
nagy része személyisége fejlesztését várta a pszichológiától. (Klein, 2012. 155. o.). 
A második húsz év cikkgyűjteménye olyan témákat feszeget, mint a gyermeki képzelet 
tiszteletben tartása, fejlesztése, a felnőtt képzelet frissen tartása fantáziajátékokkal 
(Klein, 2012. 261–268. o.), valamint a pedagógus egyéniség és a proszociális viselkedés 
modell-hatása. Később a magas szintű kompetenciákat fejlesztő tanulószervezetről és a 
felnőttek tanulásáról is elmélkedhetünk a szerzővel együtt. (Klein, 2012. 295–302. o.).

A VIZSGÁLATBAN RÉSZT VEVŐ KÖNYVTÁRAK

Tekintettel a vizsgálatba bevont SHL-könyvek pedagógiai tárgyára, a könyvtárak 
kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy a köz- és felsőoktatással szoros kapcsolat-
ban álló olvasóközönséggel rendelkezzen. Így esett a választásunk Budapesten az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumra, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Tanszékének könyvtárára és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának 
Könyvtárára. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az egyetlen közkönyvtár azért szerepel 
a felmérésben, mert központi bázisa és ötven fiókkönyvtára potenciálisan a fővárosban 
élő tanulók, oktatók és kutatók tömegeit éri el. A vidéki egyetemi könyvtárak közül 
azért kerestük meg a SZTE Klebelsberg Könyvtárát, mert a személyközpontú pedagó-
gia alkalmazásának első nagy magyarországi fellegvára Szegeden, a Klein Sándor 
vezette Juhász Gyula Főiskolai Kar Pszichológiai Tanszékén volt. Feltételeztük, hogy ez 
pozitív hatással van a kölcsönzések számára. A vizsgálatba bevont könyvtárak számát 
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az adatgyűjtési időszak limitáltsága korlátozta. A legkorábbi időpont, amikortól a 
könyvtárak informatikusai adatot tudtak szolgáltatni, 2003 volt. 

Az adatok elemzését, összevetését az a tény is nehezítette, hogy az egyik nagy 
könyvtár adatvédelmi okokra hivatkozva kizárólag a kölcsönzési gyakoriságot jelző 
adatokat adta ki, olvasói kategóriák nélkül.

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Valakivé válni
(2003, 2004, 2006, 2008)
30%

Iskolapélda (1993, 2001, 2003)
28,8%

Gyermekközpontú
iskola (2002, 2007)

22,6%

A tanulás szabadsága
Magyarországon (2011)

9,2%

A tanulás szabadsága
(2007, 2013)

6,7%
Tanulni jó (2012)
1,2%

Találkozások (2005, 2008)
1,2%

1. ábra Kölcsönzési gyakoriság százalékos megoszlása 2003–2014 között25

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 2003 és 2014 között a Valakivé 
válni (Rogers, 2003) és az Iskolapélda (Winkler, 2003) című könyvek kölcsönzési 
mutatói a legnagyobbak. Bár az Iskolapélda (Winkler, 2003) című műből 25 %-kal 
kevesebb a kölcsönözhető példány, mégis az korábbi kiadásai miatt26 a legnagyobb 
kölcsönzési lehetőséggel rendelkezik. (Az azonos című Iskolapélda című dokumen-
tumfilm ismertsége is hozzájárulhatott a kölcsönzöttségéhez.)27 A legnagyobb 

25 Az adatokat az OPKM könyvtáros informatikusa, Kovács László szolgáltatta.
26 Winkler Márta könyvét Kinek kaloda, kinek fészek címmel (Iskolapélda főcím nélkül) 1993-ban a 

Hunga-Print Nyomda és Kiadó adta ki először. Az SHL-sorozatban 2001-ben Kinek Kaloda, kinek 
fészek címmel jelent meg először. 2003-tól Iskolapélda / Kinek kaloda, kinek fészek címmel az EDGE 
2000 Kiadó gondozásában lát napvilágot. A jelen elemzés hátterében álló könyvtári és kiadói adatbázi-
sok csak 2003-ig nyúlnak vissza, így 2003-as kiadását vettük alapul.

27 Péterffy András Iskolapélda című filmjéről készült recenzió: Ferge Zsuzsa (1980): Iskolapélda-e az Is-
kolapélda? Filmvilág. 23. 11. 10–11. http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7653 (Letöltve. 
2015.11.03.)
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változatosságot az olvasótípus28 tekintetében is ez a két kiadvány mutatja. A Valakivé 
válni (Rogers, 2003) esetében a kölcsönzésszám alapján a következő sorrend adódik: 
pedagógus, főiskolai hallgató, egyetemi hallgató, nyugdíjas pedagógus, gyógypedagó-
giai asszisztens, gondozónő, GYES-en lévő egyetemi hallgató. Az Iskolapélda: Kinek 
kaloda, kinek fészek (Winkler, 2003) című könyv olvasótípusainak kölcsönzésszám 
alapján felállított hierarchiája ugyancsak széles olvasói közönségről árulkodik: 
pedagógus, főiskolai hallgató, egyetemi hallgató, GYES-en lévő olvasó, könyvtáros, 
programtervező matematikus, üzletvezető-helyettes, titkárnő, gyermekgondozó, 
könyvtáros. A harmadik legolvasottabb és olvasótípusokban is igen változatos 
kiadvány a Gyerekközpontú iskola (Klein, 2002), melynek olvasótípusai a kölcsönzés-
szám szerint: pedagógus, egyetemi hallgató, főiskolai hallgató, pedagógus-kutató, 
fogtechnikus, önkormányzati képviselő, autóbuszvezető. A tanulás szabadsága 
(Rogers – Freiberg, 2007) minden kiadása kölcsönözhető a könyvtárban, olvasótípus 
tekintetében pedig a negyedik olyan kiadvány a sorban, amely iránt pedagógusokon 
és felsőoktatásban tanulókon kívül más olvasó is előfordul (pl. könyvtáros). A Tanulni 
jó: Egy pszichológus a pedagógiáról című kiadványt kizárólag pedagógusok és egye-
temi hallgatók kölcsönözték ki. A Találkozások (Rogers, 2008) című könyv iránt ebben 
a könyvtárban főiskolai hallgatók érdeklődtek. 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára

Tanulni jó / 0,9%
Találkozások / 2,7%

Iskolapélda / 5%

A tanulás szabadsága
5,9%

Valakivé válni
13,7%

A tanulás szabadsága
Magyarországon

72,4%

2. ábra Kölcsönzési gyakoriság százalékos megoszlása 2011–2014 között29

Az ELTE PPK Könyvtárában 2011 januárjától, az elektronikus katalógus bevezeté-
sének évétől, 2014 decemberével bezárólag a felmérésben részt vevő hét SHL-könyv 

28 Az „olvasótípus” kifejezést Waitz Erikától, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Olva-
sószolgálati Osztályának vezetőjétől kölcsönöztem, aki a vele folytatott e-mailes kommunikációban a 
következőképpen definiálta ezt a fogalmat: „Olvasótípus a könyvtári jogosultságrendszer és kedvez-
ményrendszer alapján képzett olvasói csoport (pl. oktató/kutató, dolgozó, hallgató, pedagógus, diák).”

29 Az adatokat Koncz Heléna könyvtáros szolgáltatta.
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kölcsönzési mutatói igen heterogén olvasói körről árulkodnak. A könyvek kölcsönzé-
sének száma alapján csökkenő sorrendben felállított olvasótípusok a következők: PPK 
pedagógia szakos hallgatók, egyéb ELTE-hallgatók, PPK-pszichológia szakos hallga-
tók, PPK-oktatók, pedagógiai és pszichológiai Ph.D. hallgatók, ELTE-dolgozók, 
könyvtárosok, pedagógusok és külsős hallgatók. A kölcsönzési adatok szerint a 
pedagógusképzésben részt vevő hallgatók A tanulás szabadsága Magyarországon 
(Klein – Soponyai, 2011) című könyv tíz kölcsönözhető példányát olvasták a leggyak-
rabban. A második legkeresettebb a Carl Rogers Valakivé válni (Rogers, 2003) című 
könyve volt, amelynek „klientúrája” főleg a PPK pszichológushallgatói köréből került 
ki. A harmadik legkeresettebb könyv A tanulás szabadsága (Rogers – Freiberg, 2007) 
volt, amely kéz a kézben A tanulás szabadsága Magyarországon (Klein – Soponyai, 
2011) című antológiával a legheterogénebb olvasói körrel rendelkezik.

Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár

Gyerekközpontú iskola
(2003–2014) / 8%

A tanulás szabadsága
(2008–2014) / 7%

Találkozások
(2009–2014) / 5%

A tanulás szabadsága
Magyarországon (2011–2014) / 2%

Iskolapélda (2005–2014) / 2%

Tanulni jó (2013–2014) / 3%

Valakivé válni
(2004–2014)

73%

3. ábra A vizsgált SHL-könyvek kölcsönzési népszerűsége százalékban kölcsönzési időszakokkal30

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) könyvtárában a legkorábbi kölcsönzési 
adatok 2003-ból vannak. Az olvasószolgálat vezetője szerint „az olvasók kategorizá-
lása nem annyira árnyalt, leginkább egyetemi szempontrendszert követ.” Az olvasótí-
pusok így SZTE oktató/kutató, SZTE hallgató, SZTE-dolgozó, tanár és városi olvasó. 
A Valakivé válni (Rogers, 2003) című könyv kölcsönözhető példányszáma a legmaga-
sabb az összes vizsgált kiadvány közül. 2014-ig a legkeresettebbnek is számított a hét 
vizsgált kötet közül. A kölcsönzési átlagot meghaladóan a leghosszabb ideig volt 
kölcsönzésben, míg olvasóinak köre is a legheterogénabb: az SZTE-hallgatók állnak a 
kölcsönzési statisztikája élén, majd az SZTE oktatói-kutatói, a városi olvasók, az 
SZTE-dolgozók és külsős tanárok következnek. A második legtöbbet kölcsönzött 
könyv a Gyerekközpontú iskola (2002, 2007) volt, amelyet A tanulás szabadsága 

30 Az adatokat Waitz Erika, az Olvasószolgálat osztályvezetője szolgáltatta.
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(Rogers – Freiberg, 2007) követ a harmadik helyen. A Valakivé válni (Rogers, 2003) 
mellett a Gyerekközpontú iskola és A tanulás szabadsága (Rogers – Freiberg, 2007) 
című köteteket kölcsönözte ki nem SZTE-tanár. Az SZTE-kutatókat-oktatókat 
leginkább a Valakivé válni (Rogers, 2003), a Találkozások (Rogers, 2008) és A tanulás 
szabadsága (Rogers – Freiberg, 2007) érdekelték a vizsgált időszakban. Az SZTE 
könyvtárában A tanulás szabadsága (Rogers – Freiberg, 2007) és a Gyerekközpontú 
iskola (2002, 2007) tankönyvként szerepel.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
A Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtára és ötven tagkönyvtárának adatai szerint 
a vizsgált SHL-könyvek példányai a nagyobb alapterületű fiókkönyvtárakban (a IV., 
X., XI., XIII. és XVIII. kerületekben) találhatóak meg. A könyvtár katalógusa szerint 
mind a hét SHL-kiadvány kölcsönözhető a X. és a XIII kerületi fiókkönyvtárban. 
A IV. kerületi könyvtárban pedig a Kinek kaloda, kinek fészek című könyvön kívül az 
összes többit kölcsönözhetik az olvasók. A fiókkönyvtárakban a legjobban hozzáfér-
hető A tanulás szabadsága Magyarországon (Klein – Soponyai, 2011) (tizenhárom 
eltérő kerületi tagkönyvtárban), amelyet elérhetőség szempontjából a tíz különböző 
kerületi tagkönyvtárban kölcsönözhető Valakivé válni (Rogers, 2003) és az Iskola-
példa. Kinek kaloda, kinek fészek című (Winkler, 2003) kiadvány követ. Nyolc külön-
böző kerületi fiókkönyvtárban kölcsönözhető A tanulás szabadsága (Rogers – 
Freiberg, 2007) , a Gyerekközpontú iskola és a Találkozások (Rogers, 2008). 
A legkevesebb helyen – öt kerületi fiókkönyvtárban – kölcsönözhető a Tanulni jó 
kötet. A könyvtári hálózatban a vizsgált könyvek kölcsönözhető példányszáma 
összesen 145. 

A Valakivé válni (Rogers, 2003) volt a 
legnépszerűbb a vizsgált időszakban 
(2003–2014), de a legkeresettebbnek 
2014-ben bizonyult: kölcsönzöttsége, 
húsz százalékkal nagyobb lett 2013-hoz 
és 2010-hez képest. A kiadványt az előző 
periódushoz képest 2009-ben kölcsönöz-
ték a legtöbben. Ez összefügghet 
példányszám növekedésével is, amely 
2009-ben és 2014-ben ugrásszerűen 
megemelkedett.

4. ábra A Valakivé válni kölcsönzési gyakorisága a FSZEK budapesti hálózatában31 

31 Az adatokat Béniné Virág Mária informatikai osztályvezető szolgáltatta.
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A könyvtári hálózatban a második legnépszerűbb könyv a Gyerekközpontú iskola 
(Klein, 2002) amelyet 2008-ban kölcsönöztek ki a legtöbben; 2014-ig megőrizte azt a 
kölcsönözhető példányszámot, amelyet még a 2006-os ötven százalékos példányszám-
növekedés idézett elő. A harmadik leggyakrabban kikölcsönzött könyv a Találkozások 
(Rogers, 2008), amely iránt a könyvtári hálózatban 2010-ben és 2011-ben volt a 
legnagyobb érdeklődés, azóta mind a példányszáma, mind pedig a kölcsönzési 
gyakorisága stabilnak mutatkozott, de nem növekedett. A könyvtári adatok szerint 
A tanulás szabadsága (Rogers – Freiberg, 2007) áll a negyedik helyen. Kölcsönzési 
mutatója 2014-ben több mint kétszeresére növekedett 2013-hoz képest. A legnagyobb 
érdeklődés 2012-ben és 2014-ben volt iránta. Társkötete, A tanulás szabadsága 
Magyarországon (Klein – Soponyai, 2011) című antológia a kiadásának évében és 
2013-ban kevesebb érdeklődőt vonzott, de 2012-ben és 2014-ben ugrásszerű változás 
következett be. Ezekben az években teljesen azonos kölcsönzési gyakoriság mellett 
kölcsönzési mutatója ötszörösére növekedett 2011-hez képest. Ez csak részben 
magyarázható példányszámának egyenletes növekedésével. Az Iskolapélda. Kinek 
kaloda, kinek fészek (Winkler, 2003) kölcsönzési mutatói a legegyenletesebbek. 
A legtöbben 2007-ben érdeklődtek iránta. Nem kevés budapesti olvasó vitte haza 
2006-ban, 2008-ban és 2014-ben. A Tanulni jó című kiadványt 2013-ban kölcsönözték 
ki Budapesten a legtöbben.

Valakivé válni
42,69%

A tanulás szabadsága
10,35%

Találkozások
11,72%

Gyerekközpontú iskola
15,15%

A tanulás szabadsága
Magyarországon

8,81%

Tanulni jó
3,46%

Iskolapélda
7,79%

5. ábra Az SHL-könyvek kölcsönzésénék megoszlása százalékban a FSZEK központi és 
tagkönyvtáraiban (2003–2014)32

32 Az adatokat Béniné Virág Mária informatikai osztályvezető szolgáltatta.
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6. ábra Az SHL-könyvek éves bontású kölcsönzöttsége 2003-tól 2014-ig a FSZEK Könyvtárában 33 

Az SHL-könyvek kölcsönzöttsége 2005 és 2008 között szinte stagnált, 2009-től 
növekedett; ugrásszerű növekedés 2014-ben volt irántuk. Máshol az adatok nem 
mutattak ilyen látványos évenkénti eltérést.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtára
A Semmelweis Egyetem Könyvtárában vizsgált SHL-könyvek közül a Valakivé válni 
(Rogers, 2003) példányai a legkeresettebbek. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné 
Intézetének oktatói használják a Valakivé válni (Rogers, 2003) című Rogers-könyvet a 
segítő foglalkozásúak – mint mentálhigiénés szakember, lelki gondozó, szociális 
munkás – számára, húsz éve tartott szakirányú továbbképzések keretében. A segítő 
kapcsolati attitűdök fejlesztése Carl R. Rogers személyközpontú terápiás irányzatára 
épül. A stúdiumokban bár vannak előadások, mégis alapvetően gyakorlati orientáltsá-
gúak. Külön tárgyként szerepel a Segítő kapcsolat, a Segítő beszélgetés és a kettő 
kombinációjából álló egyhetes, bentlakásos intenzív műhely. (Dr. Joób Máté és Dr. 
Török Gábor adatközlése nyomán) Az SHL-könyvek közül még A tanulás szabadsága 
(Rogers – Freiberg, 2007), a Találkozások (Rogers, 2008) van még a könyvtár állomá-
nyában a Freedom to learn for the 80’s és az Encounter csoportok (CCCC személyköz-
pontú találkozó kiadványa) mellett. 

Az EDGE 2000 Kiadó mutatói
Az SHL könyvek kiadójának – EDGE 2000 Kiadó – legkorábbi értékesítési adatai 
2003-ból valók a vizsgált könyvek esetében. A Valakivé válni (Rogers, 2003) iránt 
rekord szintű érdeklődést tanúsít a nagyközönség. Kiugró vásárlói példányszáma 
2003-ban, 2004-ben és 2006-ban volt. A második legnépszerűbb könyv a Kinek 
kaloda, kinek fészek, amelyből a legtöbb 2004-ben fogyott. 2008-tól a harmadik 
legkeresettebb könyv a Gyerekközpontú iskola (Klein, 2002), amely iránt a tizenkét 

33 Ua.
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éves perióduson belül főleg a kétezres évek elején és közepén, valamint 2007-ben volt 
kiemelt érdeklődés. Keresettség szempontjából A tanulás szabadsága (Rogers – 
Freiberg, 2007) a negyedik a sorban, kiugró érdeklődés iránta 2008-ban volt. A 2011-
óta tartó stagnáló számok 2014-ben növekedtek meg drasztikusan, ugyanis ebben az 
évben 2,5-szer többen vásárolták meg 2011-hez képest. A tanulás szabadsága Magyar-
országon (Klein – Soponyai, 2011) című antológia iránt kiadásának második évében, 
2012-ben volt a legnagyobb kereslet. A Találkozások (Rogers, 2008) iránt 2009-ben 
tanúsított kiugró érdeklődést a nagyközönség. A Tanulni jó (2012), A tanulás szabad-
sága Magyarországon és az Iskolapélda. Kinek kaloda, kinek fészek (2003) című 
könyveket az első kiadásukat követő évben vásárolták meg a legtöbben. A tizenkét év 
alatt a Valakivé válni (Rogers, 2003) négy, az Iskolapélda. Kinek kaloda, kinek fészek 
pedig három kiadást is megélt, miközben a hét SHL-kötetből összesen 14138 példány-
szám fogyott. Az Iskolapélda (Winkler, 2003) pedig 2015-ben ismételten megjelent.

Valakivé válni
(2003–2014)
50,82%

Iskolapélda (2003–2014)
11,7%

Gyerekközpontú
iskola (2003–2014)

10,66%

A tanulás szabadsága
(2008–2014)

9,57%

Találkozások
(2009–2014)

9,3%

A tanulás szabadsága
Magyarországon (2011–2014)

5,46% Tanulni jó (2012–2014)
2,46%

7. ábra Az Edge 2000 Kiadó értékesítési adatainak százalékos megoszlása34

ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalóan megállapítható, hogy Budapesten az ELTE PPK könyvtárát kivéve, 
ahol a második helyre szorul A tanulás szabadsága Magyarországon (Klein – Sopo-
nyai, 2011) után, mind az országos pedagóguskönyvtárban, mind pedig a legnagyobb 
fővárosi olvasói hálózattal rendelkező könyvtárban a Valakivé válni (Rogers, 2003) 
népszerűsége áll a csúcson. Ezt a trendet jelzi mind a Szegedi Tudományegyetem 
központi könyvtára, mind pedig az Edge 2000 Kiadó vásárlási mutatóinak adatbázisa. 
A második helyen osztozik az Iskolapélda/Kinek kaloda, kinek fészek (Winkler, 2003), 

34 Az adatokat az EDGE 2000 Kiadó szolgáltatta.
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a Gyerekközpontú iskola (Klein, 2002) és A tanulás szabadsága (Rogers – Freiberg, 
2007). Az utóbbi két kötet az összes vizsgált könyvtáradatbázisban magas kölcsönzött-
séget mutat. A Találkozások (Rogers, 2008) című kötet a FSZEK tagkönyvtáraiban 
népszerű. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kölcsönzési mutatóinak és az 
Edge 2000 Kiadó fogyási adatainak elemzése során ugyanazon SHL-könyvek bizo-
nyultak a legkeresettebbnek: a Valakivé válni (Rogers, 2003), az Iskolapélda. Kinek 
kaloda, kinek fészek (Winkler, 2003) és a Gyerekközpontú iskola (2002, 2007). Megálla-
pítható, hogy a személyközpontú pedagógia elméleti és gyakorlati bemutatását 
felvállaló SHL-könyvek a vizsgált könyvtári kölcsönzési adatok alapján jelentős 
olvasói közönségre tettek szert. A legnagyobb érdeklődés a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban volt irántuk. 
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A MŰVÉSZET ÉS A KULTÚRA 
BEFOGADÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI
Filozófia, pszichológiai és pedagógiai alapkérdések 
(Könyvismertetés)

LACZKÓ MÁRIA1

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának gondozásában jelent meg Gombos Péter 
szerkesztésében A művészet és kultúra befogadásának alapkérdései című kiadvány.

A kötet négy fő fejezetre tagolódik, a szerzők a művészet, filozófia, pszichológia 
kérdései mellett az oktatás számára is rendkívül lényeges problémakörrel, így az 
irodalmi nevelés jövőjével, valamint a múzeumpedagógia kérdéseivel foglalkoznak.

A kötet Tőzsér János Művészetfilozófia című írásával indul. Ahogyan a címe is utal 
rá, a szerző a művészet fogalmának különböző értelmezését veszi sorra filozófiai 
síkon, így a munka a kötet elméleti keretét képezi. A szerző arra a kérdésre keresi a 
választ a különböző filozófia irányzatok művészetről, műalkotásról vallott nézeteinek 
áttekintésével, hogy mi is a műalkotás, milyen kritériumoknak kell egy dolognak 
megfelelni ahhoz, hogy műalkotásnak nevezhessük. A szerző a hagyományos elméle-
tek, mint a mimetikus elmélet, a formalizmus, a kifejezéselmélet és az affektív elmélet 
művészetről vallott felfogásának vázolásával arra a megállapításra jut, hogy a művé-
szet egyértelmű és pontos definíciója szinte lehetetlen, s ez valamiféle szkepticizmus-
hoz vezet. Ennek az álláspontnak a kialakításában a szerző szerint jelentős szerepe 
van Ludwig Wittgenstein nyelvfilozófiájának. A végső kérdésre, hogy mi a műalkotás, 
a szerző a műalkotások intézményi elmélete alapján igyekszik választ adni, s eszerint 
műalkotás az, amit a művészeti világ prominens alakja/alakjai annak nyilvánítanak. 
Ám ennek is van hibája, hiszen csak a besorolásról, az osztályozásról ír, de arról nem, 
mely értékek alapján születik döntés valaminek a műalkotások közé sorolásáról. 
A konzervatív elmélet művészetfelfogásában a szerző a perceptuális tulajdonságot 
emeli ki, ám ezt is kétellyel fogadja, hisz meglátása szerint, ha valamit a perceptuális 
tulajdonság tesz műalkotássá, akkor egy műalkotás valamennyi perceptuális dupliká-
tuma műalkotás.

Martin László Művészet és pszichológia című munkája bevezetőjében azt fejti ki, 
hogy a művészet a pszichológiának már a kezdetektől a tárgyát képezi, s ezen állítását 
a pszichológia történetének jellegzetes alakjainak művészetpszichológiai munkáival 
támasztja alá. A szerzők munkái alapján rámutat a művészet és a pszichológia 
integrációjának szükségességére, arra, hogy a pszichológiának a műalkotást milyen 
szempontok alapján szükséges vizsgálnia. Foglalkozik a katarzis fogalmával, s 
hangsúlyozza a neveléstörténetben ismert filozófus, John Dewey a Művészet mint 

1 Lackó Mária PhD, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár



122 HÍREK, KITEKINTÉS

élmény című munkája alapján elindult folyamatot, a művészetélmény okozta izgalmi 
állapot és a személyiség egésze fejlődésének összefüggését. Így jutunk el a művészet-
nek a mentálhigiénében kifejtett funkciója értelmezéséhez. A magyar művészetpszi-
chológiai munkák sorában a szerző a zeneterápia szerepét emeli ki. Martin László 
munkája másik részében sorra veszi azokat az elemeket, amelyek közösek a művészet-
ben és a pszichológiában. Így mindkettőnek fontos szerepe van a világ megismerésé-
ben, s ehhez alkalmazza a kísérleteket, mindkettő jelentős archiválási funkciót tölt be, 
és a művészet is és a pszichológia is oktató-nevelő célzatú. A szerző írásában igyekszik 
arra is válaszolni, hogyan hat a pszichológia művészetekre, továbbá arra, milyen 
szerepet játszik a pszichológia a művészet és az ember kapcsolatában. Ez utóbbi 
kérdéskör kapcsán a szerző a művészeti élmény általi szocializációs folyamatot elemzi, 
majd az írás befejező részében olvashatunk a művészeti élmény okozta szocializációs 
korrekcióról, személyiségfejlesztésről, valamint a művészeti élmények gyógyító 
szerepéről és a rehabilitációban kifejtett pozitív hatásáról.  

A kötet harmadik írása Gombos Péter tollából származik, Az irodalmi nevelés 
jövője címet kapta. Már a címe azt sejteti, hogy ez a munka tarthat leginkább számot 
érdeklődésre, a pedagógia szempontjából vet fel a gyakorlat, az oktatás számára 
fontos, megoldandó kérdéseket. Mindezt a tanulmány tagolása is jelzi, hisz a szerző 
két nagy fejezetre osztja írását, az első rész Helyzetkép, elméleti meglapozás, a 
második a Javaslatok a megújulásra alcímet kapta. Az első részben a szerző fejtegetését 
az irodalomtanítás szakmai körökben jól ismert gyenge pontjainak a felsorolásával 
kezdi. Így többek között utal a diákok irodalomhoz való megváltozott viszonyára, 
aminek számos oka lehet, köztük az idejétmúlt kötelező olvasmányok, amelyek éppen 
ezért kevésbé érthetők a mai ifjúságnak és általában, ahogyan a diákok fogalmaznak, 
nem is nekik szólnak. Gombos Péter mindezt empirikus adatokkal is alátámasztja. 
A jelenlegi helyzetkép leírásának és kritikájának középpontjában így – érthetően – a 
kötelező olvasmányok állnak, amelyek már azt a célt sem tudják betölteni, hogy az 
erkölcsi nevelésben meghatározóak legyenek, hisz a „digitális bennszülöttek” számára 
e régi kötelező olvasmányok üzenete már nem azt jelenti, mint korábban, vagy éppen 
kevésbé felfogható az üzenet számukra. A szerző arra is utal, hogy nyelvileg is 
nehézséget okoz egy-egy olvasmány, amiben az átlagos mondathosszúság jóval több, 
mint a rövid válaszokhoz szokott ifjúság mondatainak hossza és perceptuális észlelési 
teljesítménye. Joggal tartja a szerző az érdeklődést meghatározónak az olvasási 
motivációban, hisz a PISA nemzetközi vizsgálat eredménye egyértelműen mutatta a 
magyar gyerekek olvasási motivációjának jóval a nemzetközi átlag alatti szintjét. Ezért 
jogos a szerző javaslata, hogy a tizenévesek érdeklődési körének megfelelő szövegek 
bevonására van szükség. Ez a javaslat vezet el bennünket a második részben megfo-
galmazott gondolatokhoz. Gombos Péternek a megújulásra vonatkozó javaslatai 
között elsőként az szerepel, hogy több könyvet ismerjenek meg és olvassanak el a 
diákok, de ehhez olyan művek szükségesek, amiket el is tudnak olvasni. Javasolja a 
meseregényeket, az ifjúsági regényeket, hisz ezek vonzóak lehetnek egy gyerek 
számára. Az olvasóvá nevelés motivációjaként tartja számon a szerző a differenciálást, 
kiemelve a lányoknak és a fiúknak szánt könyveket. Megfontolandó javaslatai között 
szerepel a kortárs irodalom, illetve olyan témákat feldolgozó irodalom tanítása, 
amelyek korábban hiányoztak, s mindezekhez példákat is ad a szerző.  A motiválás 
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kapcsán megemlíti a környezet mintaadó szerepét, a könyvtárak, beleértve az iskolai 
könyvtárak felelősségét, amelynek a jelentősége meglátásom szerint napjaink digitális 
forradalma közepette még nagyobb lehet, mint azt a korábbi, erre vonatkozó felméré-
sekből megismerhettük. Gombos Péter javasolja továbbá a drámapedagógiai módsze-
rek alkalmazását a megváltozott környezetben.

A kötet utolsó írása Takács Anett Múzeumról, tanulásról, élményről… azaz a 
múzeumpedagógiáról pedagógusoknak címet kapta. A kötet valamennyi írása közül 
ez a leginkább gyakorlatorientált, hiszen a szerző célja az, hogy a pedagógusok 
számára a múzeumot tanulás színtérként mutassa be, és ennek megfelelően segédletet 
ad feladatokkal. Az első segédlet és feladat a Múzeum-raktár, avagy oktató-nevelő-
szórakoztató intézmény? alcímmel jelölt részben található, amelyben a szerző egy 
bevezető asszociációs gyakorlatot kínál múzeumpedagógiai feladatsorában. 
Az Együttműködés a múzeumok és a közoktatási/köznevelési intézmények között 
című részben olyan feladatokat/gyakorlatokat találunk, amelyek azt mutatják be a 
gyakorló pedagógusnak, miképpen lehet egy múzeumi foglalkozást megtervezni, vagy 
egy múzeumlátogatást élvezetesen előkészíteni. A Tanulás a múzeumi környezetben 
című részben azt tárgyalja a szerző, hogy mely kompetenciák fejleszthetők a múzeum-
látogatással összekapcsolt feladatok során, majd a pedagógusok szerepét is áttekinti e 
speciális tanulási környezetben. A munka Múzeumpedagógia című alfejezete elsősor-
ban a múzeumpedagógiai szakember  kompetenciáit veszi sorra, míg A hazai múzeu-
mok kínálatában megtalálható programtípusok című alfejezet igazán gyakorlati 
szempontú, hisz nagyon sokféle feladatot kínál, így például tárlatvezetéshez kapcsoló-
dót, egy-egy téma köré szerveződőt, tematikus múzeumi órát, de láthatunk példákat 
kreatív múzeumi fogalakozásokra, valamint egy múzeumi feladatlap is szerepel a 
javaslatok között.

A kötet melléklete szintén a gyakorló pedagógusoknak nyújt szakmai segítséget a 
múzeumi órák feladatainak tervezéséhez, hisz a melléklet nagyon sok feladatot 
tartalmaz, amely felhasználható és további feladatok kiindulópontja lehet.

A bemutatott kötet a téma iránt érdeklődőknek, a gyakorló pedagógusoknak és 
leendő pedagógusoknak egyaránt hasznos segédlet lehet. 
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Kónyi műve Rövid tudósitás című bevezetőjében így ír:
„...senkit sem kötelezek Históriámnak hitelére, mivel azt, mint Románt, ugy írtam, noha 
töbnyire Istvánfibul, Reuaibul, a’ Német nyelven levö hadi Románbul, és illyetén Zrinyirül irt 
régi maradványból szedtem-öszve, mindazonáltal tsak idö töltésért munkálodtam. […] Jollehet 
a’ versek némelly helyen jobban - is lehetnének; de nékem nints idöm az arra való hoszszú 
gondolkodasra, melyet a’ vers tökélletesége meg - kiván, mert hivatalom szorgossabb munkákra 
kiszt, tsak hogy éppen hazámhoz való szeretetemet ebben-is akartam meg – mutatni.” 2. p.
Jáki László: A ponyva szerepe az olvasóvá nevelésben. Az „aljairodalomtól” a „nemes ponyváig” című tanulmányához


