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Kincs Gyula Ady tanára és mentora volt. 1883-tól tanított a Zilahi 
Református Kollégiumban, 1997-től az intézmény igazgatója. Vezetése 
alatt a Kollégium új épületet kapott, az oktatás pedig nagymértékben 
fejlődött.
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Ady iskolaévei című tanulmányához kapcsolódik (77–100. oldal).
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GAZDASÁGINFORMATIKUS-
HALLGATÓK MINT A DIGITÁLIS VILÁG 
MUNKAVÁLLALÓI1

ESZENYINÉ BORBÉLY MÁRIA2 – SZÁLKU TIBOR3

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

MÁRIA ESZENYI BORBÉLY – TIBOR SZÁLKU: DIGITAL 
COMPETENCE LEVELES OF STUDENTS ON BUSINESS 
INFORMATICS COURSE AT THE UNIVERSITY OF DEBRECEN

The main purpose of this paper is to present the digital competence leveles of 
Hungarian university students on Business Informatics course at the University of 
Debrecen. We surveyed 200 undergraduates using a DigComp-based self-made 
questionnaire. From previous surveys we have data about ICT skills of computer 
science teachers and students of Library and Information Science. Therefore we have 
opportunity to analyse the differences in digital competences of three users group.
The other purpose of this study is to examine the gender differences in digital 
competences of university students on Business Informatics course.
More consequential differences between the students and teachers were found in the 
item level analysis. The findings of the study indicate that the male and female 
students own various skill levels in many areas of digital competence. 

Debreceni Egyetem Informatikai Kar
Jelen tanulmány a Debreceni Egyetem gazdaságinformatikus-hallgatóinak körében 
végzett digitáliskompetencia-mérés eredményeit ismerteti. A felmérés a DigComp4 
keretrendszer első verziójára épülő kérdőívvel történt, és a digitális kompetencia öt 
területének, az információs, a kommunikációs, a biztonság, a tartalom-előállítás és a 

1 A kutatást az Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány disz-
ciplináris területein (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002) című projekt támogatta.

2 Eszenyiné Borbély Mária, PhD, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen
3 Szálku Tibor, gazdaságinformatikus-hallgató Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen
4 Ferrari, Anusca (2013): DIGCOMP. A Framework for Developing and Understanding Digital 

Competence in Europe. Luxemburg, Publications Office of the European Union. https://publications.
jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83167/lb-na-26035-enn.pdf
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problémamegoldás kompetenciaterületeknek, valamint az azokhoz tartozó kompe-
tenciák állapotának a feltárására irányult. Önbevallásos módszerrel 200 hallgató 
azonosította saját kompetenciaszintjét 21 kompetencia kapcsán. 

A hazai informatikai felsőoktatás egyik érdekes színfoltja a gazdaságinformatikus 
egyetemi képzés, amelynek deklarált célja olyan szakemberek képzése, akik egyaránt 
képesek az üzleti folyamatok megértésére és azok informatikai menedzselésére. 
Az alapképzési szak képzési és kimeneti követelménye meghatározása szerint a 
gazdaságinformatikusok, „…képesek az információs társadalom feltétel- és érték-
rendszerében a valós üzleti folyamatok, valamint a folyamatokban rejlő problémák 
megértésére és megoldására. Képesek az értékteremtő folyamatokat támogató infor-
matikai feladatok menedzselésére; az információtechnológia korszerű lehetőségeit 
kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az 
infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezé-
sére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a probléma-
tér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt 
minőségnek megfelelő felügyeletére.”5 

Kis túlzással talán az is kijelenthető, hogy a 21. században ők lehetnek a munka 
világának számos szegmensében az ideális munkavállalók, hiszen otthonosan 
mozognak mind a gazdasági folyamatok, mind pedig az informatika területén. 
A Világgazdasági Fórum 2016-ban a munkához kapcsolódó alapvető készségek 
sorába az O*NET (Occupational Information Network) meghatározására építve a 
következőket sorolta.6

 ■ Az első csoportba a munkavégzéshez nélkülözhetetlen kognitív és fizikai 
képességek tartoznak. 

 A kognitív képességek közé a kognitív rugalmasság, a kreativitás, a logikus 
érvelés, a problémaérzékenység, a matematikai érvelés és a dolgok elképze-
lésének képessége sorolandó, 

 a fizikai képességek pedig a kézügyességet, a pontosságot és a fizikai erőt 
foglalják magukba. 

 ■ A második készségcsoportot az úgynevezett alapvető készségek alkotják. 
 Ezek egyike a befogadóképesség, amely az aktív tanulás, a szövegértés, a 

szóbeli kifejezés, az írásbeli kifejezés és az IKT műveltség kompetenciákból 
épül fel.

 Ugyancsak az alapvető készségek sorába tartoznak a feldolgozáshoz 
kapcsolódó készségek, úgymint az aktív figyelem, a kritikus gondolkodás, 
valamint mások és magunk ellenőrzésének képessége. 

5 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és 
kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanársza-
kok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

6 The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. 
Global Challenge Insight Report. s.l. World Economic Forum. 2016. january. 52–53.p. http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf



KÖNYVTÁR 9

 ■ A munkához kapcsolódó készségek harmadik csoportja a többfunkciós 
készségeké (cross-functional skills). Ezek a következők: 

 komplex problémamegoldás,
 erőforrás-menedzselési készségek (pénzügyi források menedzselése, anyagi 

erőforrások menedzselése, humán erőforrás menedzsment, időmenedzs-
ment);

 szociális készségek (másokkal való együttműködés, érzelmi intelligencia, 
tárgyalás, meggyőzés, szolgáltatás-orientáció, mások képzése, oktatása); 

 rendszerszintű készségek (ítélőképesség és döntéshozatal, rendszerelem-
zés); technikai készségek (berendezések karbantartása, javítása, berendezé-
sek működésének ellenőrzése, programozás, minőség-ellenőrzés, technoló-
gia, illetve a felhasználói élmény tervezése, hibaelhárítás). 

Az egyetemi gazdaságinformatikus képzés az előbbiekben ismertetett mindhá-
rom készségcsoport fejlesztéséhez hozzájárul, de leginkább a kognitív képességek, az 
IKT műveltség és a többfunkciós készségek csoportjába tartozó készségelemek 
megalapozásában és fejlesztésében van szerepe. 

A külső szemlélő számára talán meglepő az a kijelentés, hogy a gazdaságinforma-
tikus-hallgatók nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy képzésük során a 
munka világában a jelenleg legrelevánsabbnak tartott kompetenciákat sajátítják, 
sajátíthatják el. A sok elvárás, amely a képzéssel és a hallgatókkal szemben is 
megfogalmazódik, miszerint képezzenek jó gazdasági és informatikus szakembere-
ket, illetve váljanak ilyen szakemberekké, egy kissé bizonytalanná is teszi a hallgató-
kat saját kompetenciáik megítélésében. 

A KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI

A gazdaságinformatikus-hallgatók eredményeinek ismertetése során lehetőség 
szerint összehasonlításra is sor kerül majd korábbi vizsgálatok eredményeivel, hogy 
a kompetenciaállapotuk ne csak önmagában, hanem egy viszonyítási rendszerben is 
értelmezhető legyen. Ugyanezzel a kérdőívvel az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 
„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében 
megvalósuló „Az én könyvtáram” című kiemelt projekt részeként 2017 végén egy 
országos reprezentatív felmérésre került sor pedagógusok körében. A pedagógusok 
közül az informatika műveltségi terület tanárainak eredményei jelenthetnek 
hasonlítási alapot a gazdaságinformatikus-hallgatók eredményeihez. Ez összesen 116 
fő informatikatanárt jelent.7

2019-ben a végzés előtt álló informatikuskönyvtáros-hallgatók digitáliskompe-
tencia-szintjének feltárása is megtörtént ugyanezzel a kérdőívvel. Eredményeik azért 

7 Eszenyiné Borbély Mária (2019) Pedagógus digitális kompetencia-körkép 2018. 2. rész: A műveltségi 
területek eredményei. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 66. 4. 627–652. p.
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is érdekesek lehetnek, mert ez a képzés is két ismeretterület, a könyvtári és az 
informatikai ismeretek együttes elsajátíttatását tekinti céljának. A felmérésben a 
jelenleg könyvtárosképzést folytató öt magyarországi képzőhely végzés előtt álló 
hallgatói vettek részt, összesen 27 fő.

A DigComp készítőinek szándéka szerint alapvető eszköz lehet annak megítélé-
sére, hogy egy adott személy vagy csoport milyen mértékben kompetens napjaink 
digitális világában. A felmérésben használt DigComp verzió a legáltalánosabb 
értelmezését adja a digitális kompetenciának, nem tartalmaz semmiféle 
szakmaspecifikus követelményt, elvárást. A haladó szintű kompetencia tehát azt 
jelenti, hogy birtokosa egy digitálisan felkészült polgár, aki képes biztonsággal 
eligazodni a digitális korban. Ez alapján a gazdaságinformatikus-hallgatók 42 
százaléka érzi magát az öt kompetenciaterület átlagát tekintve haladó szinten 
felkészültnek, és 43 százalékuk közepes, 15 százalékuk pedig alap jártassági szinten 
áll. Az informatikatanárok és az informatikuskönyvtáros-hallgatók magasabb 
szintűnek ítélték saját digitális kompetenciáikat. Mindkét csoportban 56 százalék a 
haladó, 32 a közepes és 12 százalék az alap szinten állók aránya. 

1. ábra: Gazdaságinformatikus-hallgatók digitális kompetenciája
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A gazdaságinformatikusok digitáliskompetencia-állapotának legfőbb mutatói, az 
egyes kompetenciaterületeken meglévő jártassági szintjeik az 1. ábrán láthatók. 
Mindhárom csoport, a gazdaságinformatikus-hallgatók, az informatikuskönyvtá-
ros-hallgatók és az informatikatanárok kompetenciaterületek szerinti eredményeit a 
2. ábra tartalmazza. 
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A gazdaságinformatikusoknak egyértelműen az információkezelés a legerősebb 
kompetenciaterületük. Ez így van az informatikus könyvtárosok és az informatika-
tanárok esetében is, csak közülük többen állnak haladó szinten: 74 és 72 százalékuk. 

A haladó szinten állók aránya szerint a kommunikáció kompetenciaterület a 
második a sorban, de ezt meglepően sokan, 16 százalékuk csak alapszinten birto-
kolja. A tanárok és a könyvtároshallgatók körében egyaránt kisebb az alapszinten és 
magasabb a haladó szinten állók aránya a teljes kompetenciaterületet tekintve, 
ugyanakkor nagyon markáns különbségek figyelhetők meg a három vizsgált csoport 
digitális kommunikációjában. A tapasztalt eltérésekről a kommunikáció kompeten-
ciaterület ismertetésekor lesz szó részletesebben.

2. ábra: Gazdaságinformatikus-hallgatók, informatikuskönyvtáros-hallgatók és in for ma tika-
taná rok digitális kompetenciája
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A digitális biztonság a gazdaságinformatikusok harmadik kompetenciaterülete a 
haladó szinten állók aránya szerinti sorrendben. Valószínűleg a képzés műszaki-
informatikai irányultságával is magyarázható, hogy a gazdaságinformatikusok 
közül rendelkeznek a legkevesebben csak alapszintű biztonsági jártassággal, 13 
százalékuk. Az informatikatanároknak 20, a könyvtároshallgatóknak pedig 17 
százaléka vélte alapszintűnek ezt a készségét. 

A tartalom-előállítás kompetenciaterületen minden negyedik gazdaságinformati-
kus-hallgatónak csak alapszintű jártassága van. Az alapszinten állók arányát 
tekintve ez a leggyengébb digitális kompetenciájuk. Haladó tartalom-előállító jártas-
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sággal 40 százalékuk rendelkezik, és ez jelentősen alatta marad az informatikataná-
rok 55 és a könyvtárosok 50 százalékos arányának. 

A digitális környezetben végzett problémamegoldás önmagukhoz mérten is 
gyenge kompetenciája a gazdaságinformatikusoknak, de a másik két csoporthoz 
mérten még inkább gyengéknek tűnnek az eredményeik. Alapszinten közel azonos 
arányban állnak mindhárom vizsgált csoportban. Lényeges különbség a haladó 
jártassággal rendelkezők arányában van. Az informatikusok közül csak minden 
ötödik ítélte haladó szintűnek a problémamegoldását. A tanárok és a 
könyvtároshallgatók között ez az arány 47 és 44 százalék. 

AZ EGYES KOMPETENCIATERÜLETEK EREDMÉNYEI

A gazdaságinformatikus-hallgatók információkezeléshez tartozó eredményeit a 3. 
ábra tartalmazza az egyes kompetenciákat, és az azokhoz tartozó jártassági szinteket 
feltüntetve. Az információ kompetenciaterülethez tartozó három kompetencia közül 
a hallgatók a keresésben gondolják magukat leginkább haladó szinten állónak. 66 
százalékuk véli úgy, hogy a stratégiák széles skáláját tudja használni az internetes 
információkeresés és böngészés során, és csak néhány százalékuknak van alapszintű 
jártassága. Az informatikatanárok keresési kompetenciája gyakorlatilag megegyezik 
a gazdaságinformatikus-hallgatókéval, az informatikuskönyvtáros-hallgatók 
keresési készségei azonban határozottabban erősebbek, 78 százalékuk áll haladó 
szinten. Ennek magyarázata egyértelműen az lehet, hogy a könyvtárosképzésben 
kiemelten nagy hangsúlyt kap az információkeresés mind hagyományos, mind 
pedig digitális környezetben. 

A kereséstől csak minimálisan tér el az információ tárolásban, szervezésben 
meglévő jártasságuk megítélése. Ez azért is meglepő, mert az információszervezés 
képességének birtoklása alapvető elvárás a gazdaságinformatikus szakon végzettek-
kel szemben. Ahogyan azt a képzési- és kimeneti követelményből már a korábbiak-
ban is idéztük, a hallgató többek között képes az információtechnológia korszerű 
lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának 
növelésére. Ez nem képzelhető el anélkül, hogy képes legyen a stratégiák sorozatát 
felvonultatni az általa vagy mások által szervezett és tárolt tartalmak visszakeresé-
sére és kezelésére, tehát a DigComp szerint haladó kompetenciaszinttel rendelkez-
zen. A vizsgálat szerint az informatikatanárok és a könyvtároshallgatók is erősebb 
információszervezési kompetenciával rendelkeznek. Mindkét csoportban 78 
százalék a haladó szinten állók aránya.

A megtalált információ és forrás értékelésében lényegesen gyengébbek a gazda-
ságinformatikusok eredményei, mint a keresésben és a tárolásban. 58 százalékuk 
tartja magára nézve igaznak azt az állítást, hogy kritikus az általa talált információ-
val kapcsolatban, és képes ellenőrizni és felmérni az információ érvényességét és 
hitelességét. Minden 9–10. hallgató tudja, hogy nem minden online információ 



KÖNYVTÁR 13

megbízható, de nem tanúsít különösebben kritikus magatartást a megtalált informá-
cióval szemben. A könyvtároshallgatók a gazdaságinformatikusokhoz hasonló 
mértékben szentelnek figyelmet a források megbízhatóságának. Az információ 
hitelességének megállapítása egyértelműen az informatikatanárok erőssége, csoport-
jukban 74 százalék a haladó szinttel rendelkezők aránya. Valószínűleg hivatásukból 
eredően fordítanak lényegesen nagyobb figyelmet erre kérdésre, és nem életkorból 
adódó sajátosságról van szó. Az életkornak minimális szerepe van abban, hogy ki 
mennyire viszonyul kritikusan a megtalált információhoz, forrásokhoz. Ezt 
támasztja alá egy korábbi reprezentatív vizsgálat eredménye is, amely a magyar 
közkönyvtárakban dolgozó könyvtárosok digitális kompetenciáját vizsgálta.8 

3. ábra: Gazdaságinformatikus-hallgatók információs kompetenciái
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A gazdaságinformatikusok kommunikáció kompetenciaterülethez tartozó 
kompetenciáit a 4. ábra tartalmazza. A digitális kommunikációt szolgáló technoló-
giai eszközök széles körének, és azok funkcióinak kiterjedt használata jellemző 
leginkább a hallgatókra, ez a legerősebb kommunikációs készségük. 80 százalékuk 
rendelkezik haladó, és mindössze 6 százalékuk alapszintű jártassággal ezen a 
területen. A könyvtároshallgatók eredményei csak minimális eltérést mutatnak, 
ugyanakkor az informatikatanárok esetében már jelentős a különbség. Az alapszin-
ten állók aránya hasonló, de a haladó szinten lévőké már csak 68 százalék. A kom-
munikációt szolgáló digitális eszközök használata, annak kiterjedtsége egyértelműen 

8 Eszenyiné Borbély Mária (2018): A magyar települési könyvtárakban dolgozó könyvtárosok digitális 
kompetenciájának állapota: egy országos reprezentatív vizsgálat eredményei. Információs Társadalom. 
18. 3–4. 69. p.
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életkorfüggő jelenség. A korábbiakban már említett vizsgálat feltárta, hogy a húszas 
éveikben járók eszközhasználata 80 százalék körüli arányban haladó szintű, és tíz 
évenként haladva az életkori csoportokban ez az arány körülbelül 10-10 százalékkal 
csökken.9 

4. ábra: Gazdaságinformatikus-hallgatók kommunikációs kompetenciái
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A digitális környezetben végzett tartalommegosztásban és ügyeik online intézé-
sében is viszonylag erős kompetenciákkal rendelkeznek a hallgatók mindkét 
csoportban. A könyvtárosok közül a tartalommegosztásban állnak érzékelhetően 
többen haladó szinten, 82 százalékuk. A felmérés egyik legmeglepőbb eredménye, 
hogy a gazdaságinformatikus-hallgatók közül csak nagyon kevesen képesek digitális 
környezetben hatékonyan együttműködni. Mindössze egynegyedük használ 
gyakran és magabiztosan több kollaborációra alkalmas eszközt, annak érdekében, 
hogy forrásokat, tudást és tartalmat állítson elő, illetve megossza azt másokkal. 
Leginkább egyszerű digitális eszközöket használva képesek másokkal együttmű-
ködni. Ugyanakkor az informatikuskönyvtáros-hallgatók egyik legerősebb kommu-
nikációs kompetenciája a kollaboráció képessége. 85 százalékuk haladó szintű 
jártassággal rendelkezik. Valószínűsíthető, hogy a digitális környezetben végzett 
együttműködés, közös munkavégzés nem életkortól függő kompetencia, hanem 
elsősorban tanult, illetve tanulható készség. Leginkább projektekben dolgozva, 
teamekben történő együttműködéssel, feladat- és munkamegosztással fejleszthetők 

9 Uo.



KÖNYVTÁR 15

ezek a kompetenciák. A gazdaságinformatikus képzés a felmérés szerint nem 
biztosítja kellőképpen a digitális környezetben történő kollaboráció lehetőségét. 

Az online világ illemszabályaiban közepes szintű jártassággal képesek eligazodni 
a legtöbben a gazdaságinformatikus- és a könyvtároshallgatók közül is. Ők azok, 
akik bevallásuk szerint ismerik az online illemszabályokat és képesek alkalmazni 
azokat saját magukkal kapcsolatban. A gazdaságinformatikusok közül minden 
ötödik, a könyvtárosok közül pedig minden harmadik hallgató rendelkezik valami-
lyen stratégiával ahhoz, hogy feltárja és elkerülje a nemkívánatos viselkedést online 
kommunikációja során. Ők az online etikett szabályait már a különböző digitális 
kommunikációs helyekhez és környezethez alkalmazkodva tudják alkalmazni. 

A digitális identitás haladó szintje a DigComp szerint több személyazonosság 
menedzselését jelenti. A hallgatók státuszuk és életkoruk alapján alapvetően egy, 
jellemzően közösségi portálon meglévő identitással rendelkeznek. 

Az informatikatanárok egyes kommunikációs kompetenciái között a digitális 
identitás kivételével nem volt jelentős különbség.10 Valamennyi kompetenciát 
kiegyensúlyozott mértékben birtokolják, jellemzően 60-70 százalékuk áll haladó 
szinten, és 4-7 százalékuk alapszinten. A digitális identitás menedzselése közel 40 
százalékuknál már több, és vélhetően szakmai identitás kezelését is jelenti. A taná-
rok eredményei alátámasztják azt a korábbi feltevést, hogy bizonyos kommunikációs 
kompetenciákat sikeresen csak tanulással lehet fejleszteni. Egyértelműen ebbe a 
körbe tartozik a digitális környezetben történő együttműködés, az online etikett 
szabályainak elsajátítása. Az életkor hatása a közvélekedéssel ellentétben önmagában 
nem eredményez hatékony digitális kommunikációt, hiszen az kifejezetten egy 
kompetenciára, a technikai eszközök használatára gyakorol csak érdemi befolyást.

A gazdaságinformatikus-hallgatók egyes digitális biztonsághoz kötődő kompe-
tenciáit az 5. ábra tartalmazza. Meglepő, de talán éppen a képzés közgazdasági 
irányultságával is magyarázható, hogy a hallgatók jól informáltak a digitális 
technológia környezetre és egészségre gyakorolt hatásairól. Egyértelműen ezek a 
legerősebb biztonsági kompetenciáik. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az adat-és 
eszközvédelem területén mindössze egyötödük érzi úgy, hogy haladó jártassággal 
rendelkezik. Legtöbben közülük úgy gondolják, hogy képesek megvédeni digitális 
eszközeiket, frissíteni védelmi stratégiáikat, de nem jellemző rájuk, hogy gyakran 
frissítik a védelmi stratégiáikat, és tényleges veszélyhelyzetben is képesek megvédeni 
a készüléküket. Képesnek tartják magukat arra, hogy megvédjék saját maguk és 
mások online magánszféráját, és általános ismereteik vannak az adatvédelemmel 
kapcsolatban, továbbá arról, hogy hogyan gyűjtődnek és kerülnek felhasználásra az 
adataik. De nem jellemző rájuk, hogy gyakran változtatnák az adatvédelmi beállítá-
sokat magánszférájuk védelmének fokozása érdekében, és nem gondolják azt, hogy 
széles körűen értenék az adatvédelmi kérdéseket. 

10 Eszenyiné Borbély Mária (2019) Pedagógus digitális kompetencia-körkép 2018. 2. rész: A műveltségi 
területek eredményei. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 66. 4. 627–652. p.
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5. ábra: Gazdaságinformatikus-hallgatók biztonság kompetenciái
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Az informatikuskönyvtáros-hallgatók biztonsági kompetenciái hasonló képet 
mutatnak. Az ő esetükben is kifejezetten gyengébb kompetenciák az adat-és eszköz-
védelem. Az informatikatanárok leggyengébb biztonsági kompetenciája egyértel-
műen az adatvédelem, azonban a haladó jártassággal rendelkezők aránya még így is 
meghaladja a hallgatók értékeit, 34 százalék. Eszközvédelmük is lényegesen követke-
zetesebb, hiszen 48 százalékuk ítélte haladónak ezirányú jártasságát. Ugyanakkor 
meg kell említeni, hogy az alapszinten állók aránya is nagyobb, 22-22 százalék. 
A környezetvédelem az informatikatanárok csoportjában a leggyengébb jártasság, 
mindössze 45 százalékuk gondolja úgy, hogy tájékozott a technológiának a minden-
napi életre, az online fogyasztásra és a környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos 
álláspontokról. Majdnem minden negyediknek közülük digitális környezetben a 
környezetvédelem azt jelenti, hogy alapvető energiatakarékossági intézkedéseket 
tesznek. 

A tartalom-előállítás kompetenciaterületen minden negyedik gazdaságinformati-
kus-hallgatónak csak alapszintű jártassága van. A kompetenciaterülethez az új tarta-
lom létrehozása, a meglévő módosítása, a programozás és a szerzői jogi kompeten-
ciák tartoznak. Ezek nem egyenlő arányban járulnak hozzá a terület 
sikertelenségéhez, ahogyan azt a 6. ábra mutatja. Új tartalmat létrehozni és a saját 
maguk vagy mások által létrehozott tartalmat módosítani, továbbfejleszteni közel 
háromnegyedük haladó szinten képes, és mindössze 6-8 százalékuk érzi gyengének 
ezeket a készségeit. A tartalomlétrehozás- és módosítás készségek azért is különösen 
fontosak, mert ahogyan egy levelező tagozatos gazdaságinformatikus-hallgató 
fogalmazott, az ezzel a végzettséggel rendelkező dolgozóktól elvárják egy munkahe-
lyen, hogy professzionálisan legyenek képesek az úgynevezett irodai informatikai 
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feladatok ellátására. Az informatikatanárok és a könyvtároshallgatók is nagyon 
hasonló arányban állnak haladó jártassági szinteken. Ugyanakkor a programozás-
ban és a szerzői jogi ismeretekben már komoly különbségeket tárt fel a vizsgálat. 
Meglepő, hogy a gazdaságinformatikus-hallgatók gyakorlatilag ugyanolyan szintű-
nek ítélték meg a programozási kompetenciáikat, mint a könyvtároshallgatók. 
Az előbbiek 13, az utóbbiak 19 százaléka gondolta úgy, hogy több programozási 
nyelven is képes működő programot készíteni, tehát haladó szinten állnak. A gazda-
ságinformatikusok 16, a könyvtárosok 22 százaléka alapszintűnek érzi a programo-
zás területén meglévő tudását, tehát meg tudja változtatni a szoftverek és alkalmazá-
sok néhány egyszerű beállítását, funkcióját. Talán első olvasatra meglepő a két 
különböző képzési területhez tartozó hallgatók eredményei közötti hasonlóság, de 
erre észszerű magyarázat lehet, hogy mindkét képzésben viszonylag magas óra-
számban tanulnak a hallgatók programozást, így hasonló esélyük van arra, hogy 
meg is tanulják azt. Nem feltételezhető, hogy a középiskolákból magasszintű 
programozási ismeretekkel kerülnek ki a hallgatók, így ezt a kompetenciát valószí-
nűleg nagy többségük az egyetemi képzés során sajátítja el. 

6. ábra: Gazdaságinformatikus-hallgatók tartalom-előállítás kompetenciái
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Az informatikatanárok programozási jártassága lényegesen erősebb, mint a 
hallgatóké. Egyharmaduk haladó szinten képes programozni, de közülük is minden 
ötödik csak alapszintűnek gondolja a programozás területén meglévő ismereteit. Ez 
a tény is alátámasztja az előbbi megállapítást, miszerint nem valószínűsíthető, hogy 
a közoktatásban komolyabb programozási tudásra tesznek szert a tanulók. 

A tartalom-előállítás kompetenciaterületen belül a gazdaságinformatikusok 
legkevésbé a szerzői jogi ismeretekkel vannak tisztában. Közel 70 százalékuk tudja, 
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hogy az általuk megtalált tartalmak egy része szerzői jogvédelem alatt áll, és 
tisztában van azzal, hogy mire kell figyelnie, és másokat figyelmeztetnie ezeknek a 
tartalmaknak a felhasználása során. Ez a készséghalmaz az alapszintet jelenti a 
szerzői jog DigComp szerinti értelmezésében. Ugyanakkor ma már egy informati-
kussal szemben alapvető elvárás lehet, hogy ismerje azokat a különféle szerzői jogi 
licenceket, előírásokat, amelyek az általuk használt és előállított információkra, 
forrásokra vonatkoznak. Ilyen jellegű ismeretekkel a válaszadóknak mindössze 10 
százaléka rendelkezett. 

Az informatikuskönyvtáros-hallgatók képzésében egyre inkább hangsúlyt kap a 
szerzői jogi ismeretek oktatása, így nem meglepő, hogy lényegesen jobbak az 
eredményeik a gazdaságinformatikus-hallgatókénál. A könyvtároshallgatók körében 
30, 37 és 33 százalék a haladó, a közepes és az alapszinten állók aránya. A haladó 
szerzői jogi ismeretekkel rendelkezők aránya a legjobb az informatikatanároknál, 49 
százalék. Azonban meg kell jegyezni, hogy közülük is minden harmadiknak csak 
alapszintű tudása van.

A problémamegoldás kompetenciaterület felöleli a technikai problémák megoldá-
sától kezdve, a feladathoz leginkább illeszkedő technológia megválasztásán és annak 
innovatív, kreatív módon történő felhasználásán keresztül a kompetenciahiány 
felismerésének és felszámolásának képességét is. A gazdaságinformatikus-hallgatók 
ezen a kompetenciaterületen jellemzően közepes jártassági szinten birtokolják 
legtöbben az egyes készségeket, ahogyan azt a 7. ábra is szemlélteti. 

7. ábra: Gazdaságinformatikus-hallgatók problémamegoldás kompetenciái
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Minimálisan erősebb jártasságot mutatnak a technikai problémák megoldásában 
és a feladathoz, problémamegoldáshoz leginkább alkalmas technológia megválasztá-
sában. Ezekben az esetekben a haladó szint azt jelenti, hogy a hallgatók képesek 
megoldani a technika használata során keletkező problémák széles körét, és tájéko-
zottan tudnak dönteni arról, hogy milyen eszközt, alkalmazást, szoftvert vagy 
szolgáltatást használjanak számukra ismeretlen, nem szokványos feladat megoldásá-
hoz, és tisztában vannak az új technológiai fejlesztésekkel. Értik, hogy hogyan 
dolgoznak és működnek az új eszközök. A technológiákat és a digitális eszközöket 
kihasználva képesek elméleti problémák megoldására, hozzá tudnak járulni tudás 
előállításhoz technológiai eszközökön keresztül. A technológiát használva részt 
tudnak venni innovatív cselekvésekben, és proaktívan képesek együttműködni 
másokkal kreatív és innovatív tartalmak előállításában.

A könyvtároshallgatók a technológia kreatív felhasználásában és a feladat által 
megkívánt alkalmazás kiválasztásában, felhasználásában érezték kifejezetten 
erősnek a jártasságukat. 54 és 48 százalékuk gondolta úgy, hogy haladó szinten áll. 
Ugyanakkor esetükben minden ötödik csak alapszintű problémamegoldási kompe-
tenciával bír ezeken a területeken. A gazdaságinformatikusok stabil közepes 
problémamegoldási jártassággal rendelkeznek, a könyvtárosok körében pedig 
lényegesen nagyobb a jártassági szintek közötti szóródás, de a gazdaságinformatiku-
sokhoz mérten valamennyi kompetencia kapcsán lényegesen nagyobb arányban 
érzik magukat haladó szinten jártasnak.

Az informatikatanárok gyakorlatilag valamennyi problémamegoldási kompeten-
cia esetében hasonló, 40-50 százalék körüli arányban rendelkeznek közepes és 
haladó jártassággal. Ugyanakkor figyelmet érdemel az a tény, hogy mindkét hallga-
tói csoportban az informatikatanárokhoz viszonyítva a hallgatók kisebb arányban 
álltak csak alapszinten a saját kompetenciahiányuk kezelésében. Ez azt jelenti, hogy 
az informatikatanárok 17 százaléka azt gondolja magáról, hogy alapvető ismeretek-
kel rendelkezik, de tisztában van a technológia használata során meglévő korlátaival. 
Ők már nem választották a közepes jártassági szintet leíró opciót, miszerint tudják, 
hogy hogyan tanulják meg azt, hogy valami újat tudjanak csinálni a technológiával, 
és a haladó szintet sem, amely azt feltételezné, hogy gyakran frissítik saját digitális-
kompetencia-szükségletüket.

A gazdaságinformatikus alapszakon az egyéb informatikai szakokhoz viszonyítva 
lényegesen kiegyensúlyozottabb a nemek aránya. A vizsgálatban résztvevő hallgatók 
megoszlása is igazolja ezt, 124 férfi és 76 nő volt a kitöltők között. Ez a minta már 
lehetővé teszi, hogy a digitáliskompetencia-állapot nemek szerint is vizsgálható 
legyen. A 8. ábrán a haladó, a 9. ábrán pedig az alap jártassági szintek láthatók az 
egyes kompetenciák esetében nemek szerint. Általánosságban elmondható, hogy a 
férfiak jellemzően valamelyest nagyobb arányban birtokolnak haladó és kisebb 
arányban alapszintű jártasságot, mint a nők. Ugyanakkor világosan látható, hogy az 
alapszinten állók arányában lényegesen kisebb eltérések mutatkoznak a nemek 
között, mint a haladó jártassággal rendelkezők között. A férfiak sokkal (10 százalé-
kot meghaladó arányban) többen gondolják úgy, hogy haladó szinten képesek 
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információt keresni, értékelni, tárolni, tartalmat megosztani, fejleszteni és újrafor-
málni, technikai problémákat elhárítani és az éppen szükséges technológiát kivá-
lasztani feladatuk megoldásához. A haladó jártasság arányaiban meglévő különbsé-
gek ellenére az látható, hogy mindkét nem képviselői ugyanazon kompetenciákban a 
legerősebbek. Ez a megállapítás csak az információ kezeléshez kapcsolódó három 
kompetencia esetében nem érvényes. A nők körében az információ kezelése a 
gyengébb készségek közé tartozik. Ezt a meglepő eredményt egy 2012-es, műszaki és 
természettudományi képzésen lévő egyetemista hallgatók körében végzett vizsgálat 
is alátámasztja. A felmérés különbségeket tárt fel az információszerzéshez kapcso-
lódó kompetenciákban, többek között a keresőmotorok használatában, szakiroda-
lom keresésében, az információ megfelelőségének meghatározásában, az információ 
értékelésében, az információ szervezésében és tárolásában, az információ felhaszná-
lásában a kritikus gondolkodásban és a problémamegoldásban.11

Nemtől függetlenül erős kompetenciák: a digitális kommunikációs technológia 
kiterjedt használata, az online aktivitás, a tartalom előállítása és formálása, a 
környezetvédelem és az egészségvédelem. 

8. ábra: Haladó kompetencia szint férfiak-nők

0

20

40

60

80

100

fér�

keresé
s

érté
kelés

táro
lás

tech
nológia

tarta
lom

onlin
e polgár

együttm
űködés

etik
ett

digitá
lis

 id
entit

ás

fejle
szt

és

újra
form

álás

pro
gramozá

s

sze
rző

i jo
g

körn
yeze

tvédelem

egészs
égvédelem

eszk
özvédelem

adatvédelem

tech
nikai

tech
nológiai

kompetencia
hiány

kreatív
 fe

lhaszn
álás

78

46

74

40

69

49

81

76

77

62

70

66

26

21

22

20

16

18

76

63

73

57

13

13

10

10

62

55

61

57

23

20

18

21

32

9

26

12

18

18

15

12

Fér�ak-nők haladó

nő

11 Liu, T., & Sun, H. (2012). Gender differences on information literacy of science and engineering 
undergraduates. International Journal of Modern Education and Computer Science, 2, 23–30. p. http://
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A nemi hovatartozás nem befolyásolja erőteljesen a gyenge készségeket sem. 
Amiben gyengék a hallgatók, abban valójában egyaránt gyengék a férfiak és a nők is. 
Nagyon kevesen rendelkeznek haladó jártassággal mindkét nemből a kollaboráció, 
az etikett, a programozás, a szerzői jog, a kompetenciahiány kezelése és a kreatív 
felhasználás területén. A digitális identitás menedzselésének kiugróan gyenge 
eredménye azzal magyarázható, hogy a haladó és közepes jártasság már több 
digitális identitást is feltételez, és ez a hallgatókra nem jellemző. 

Az alap jártassági szintek arányát is figyelembe véve látható, hogy a technikai 
készséget feltételező kompetenciák valamelyest erősebbek, illetve kevésbé gyengék a 
férfiak körében. Ezek a technikai problémák megoldása, az eszközvédelem, a kreatív 
használat. 

9. ábra: Alap kompetencia szint férfiak-nők
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ÖSSZEGZÉS

 A tanulmányban ismertetett vizsgálat elsősorban a gazdaságinformatikus-hallgatók 
digitáliskompetencia-állapotának felmérésére irányult, ugyanakkor az informati-
kuskönyvtáros-hallgatók és az informatikatanárok eredményei jó alapot biztosítot-
tak az összehasonlításhoz. 

Megállapítható, hogy az életkor és a nemi hovatartozás csak minimális hatást 
gyakorol a digitális kompetenciákra, illetve csak bizonyos kompetenciák esetében 
tapasztalható ezek kifejezett hatása. Sokkal érzékelhetőbb befolyása van a digitális 
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készségek alakulásban a képzések tartalmának és azok hangsúlyainak, esetleges 
hiányosságainak. Ilyen például a kollaborációt lehetővé tevő projektmunka rendsze-
res jelenléte a képzésben, a technológia kreatív használatának ösztönzése vagy a 
szerzői jogi ismeretek tanítása. 

Az informatikatanárok digitális jártassága nem feltétlenül haladja meg az egyes 
kompetenciaterületek és kompetenciák esetében a hallgatók jártasságát, de egyértel-
műen sokkal kiegyensúlyozottabb kompetenciaállapot jellemző rájuk. Valószínűleg 
esetükben nagy szerepe van az önképzésnek is abban, hogy valamennyi kompeten-
ciaterületet jó szinten birtokolják, és szintre hozzák ismereteiket. 
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NE BÁNTSÁTOK A FEKETERIGÓT! – KÉT 
NEVELŐDÉSI REGÉNY MARGÓJÁRA

GELÁNYI KATA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

KATA GELÁNYI: „TO KILL A MOCKINGBIRD” – THOUGHTS 
ON TWO BILDUNGSROMANS

Recently To kill a Mockingbird was voted the US’s best-loved novel by millions of 
readers as part of the Great American read national poll. In my study I would like to 
explain the reasons behind the huge success. At the same time this book is compared to 
Markus Zusak's book thief using the plot devices in Bildungsromans. Both of them has 
a strong, active mentor figure, a smart little girl, who is the protagonist, and a protegee 
who is excluded by the society. The most important thing is the novels have similar 
moral grounds.According to my opinion the reason behind the huge success is partly 
the representation of the ideal fatherhood, and partly the following moralities: 
avoiding aggression; charity for the poor; the importance of reading and learning; 
courage to protest for what you think right even if the society is against you; 
fundamental right to respect for people regardless their race, gender or financials.

BEVEZETŐ

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! című könyve mára már klasszikussá vált. 
Számos neves irodalmi díjat nyert el – többek között egy Pulitzer-díjat –, több mint 
40 nyelvre fordították le, nagy sikerű filmes adaptáció készült belőle, Gregory Peck 
szereplésével. Olvasók milliói ismerik és szeretik a Finch család történetét, melyet a 
főhős kislány, Fürkész mesél hosszú évek távlatából. A történet a családfő, Atticus 
Finch küzdelméről szól a bíróságon, ahol a helyi lincshangulat ellenére kiáll egy 
ártatlan fekete, Tom Robinson védelmében. Mr. Finch a regény során nemcsak két 
gyermekének, Fürkésznek és Jemnek, hanem magának az olvasónak is leckét ad 
emberségből. Lee klasszikusából egyebek mellett megtanulhatjuk, miért is olyan 
súlyos bűn megölni egy feketerigót.

1 Gelányi Kata, tanító, Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szentkirály
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Egyelőre nem klasszikusként számon tartott, de nagy népszerűségnek örvend 
Markus Zusak A könyvtolvaj című regénye is, melyet szintén több irodalmi díjjal 
jutalmaztak (Publishers Weekly Best Children's Book of the Year, Commonwealth 
Writers' Prize for Best Book, Book Sense Book of the Year Award for Children's 
Literature), illetve szintén készült filmes adaptáció belőle, Geoffrey Rush főszereplé-
sével. 

A regény főhőse Liesel Memminger, a történet elején egy nincstelen kislány, aki 
még olvasni sem tud. Nevelőszülőkhöz kerül, ahol nevelőapja, Hans Hubermann 
megtanítja olvasni, ami gyorsan a kislány szenvedélyévé válik. A történet a második 
világháborús német hátországról mesél nekünk, egyszerű emberekről, akik megpró-
bálnak életben maradni és közben emberségüket is megőrizni. Zusak rendkívül 
találó módon magát a Halált tette meg története mesélőjévé, rögtön a mű elején 
figyelmeztetve az olvasót, arra, ami minden ember számára elkerülhetetlen.

„Egy apró kis tény. Meg fogsz halni.”2

Legfrissebb elismerésként, a 2018-as Great American Readen mindkét regény 
előkelő helyezést ért el. Lee műve óriási előnnyel az Egyesült Államok legkedveltebb 
regénye lett az olvasók szerint, Zusak a szintén előkelő 14. helyet szerezte meg.3 
Az olvasóközönség és a kritikusok egyaránt szeretik mindkét írást. Vajon, mi lehet a 
titok nyitja?

Mindkét mű fejlődésregény. Sokan tekintik Christoph Martin Wieland Geschichte 
des Agathon című, 1766/67-ben megjelent művét az első igazi fejlődésregénynek.4 
A regényfajta népszerűsége rohamosan nőtt a 19. században, hála többek között 
Charles Dickens munkásságának. A 20. és 21. században sem csökken a regény 
népszerűsége, és utat talált magának a fejlett országok tanterveibe is. Számos kötelező 
olvasmány fejlődésregény, ami a műtípus sajátosságainak is köszönhető. A fejlődésre-
gények elején a főhős csupán gyermek vagy igen fiatal, az ő morális és szellemi érését, 
alakulását követik a művek. Majdnem minden regényben változnak a szereplők, de a 
fejlődésregények elsődleges célja ennek a folyamatnak az ábrázolása, illetve valami-
lyen tanítás átadása. A fejlődésregények cselekménye általában hosszabb időt, több 
évet is felölel, így gyakran történelmi/társadalmi regényként is megállják a helyüket, 
így van ez a Ne bántsátok a feketerigót! és A könyvtolvaj esetében is.

A Papírlapok, deszkaszálak című tanulmánykötet a következő pontokba szedi a 
fejlődésregényre jellemző cselekményelemeket:

1. Létező csoport veszélyhelyzetbe kerül.
2. Belső veszélyeztetettség. A közösség széthullik. Szülők pusztulása, a főhős 

egyedül marad.

2 Zusak (2005) 9. p.
3 The Great American Read Editors (2019. 03. 25.)
4 A Bildungsroman kifejezést Wilhelm Dilthey Goethe Wilhelm Meister tanulóévei című, 1796-ban 

megjelent művével kapcsoltban használta, ez alapján vált általánossá az alkalmazása.
Bildungsroman. In: Encyclopaedia Britannica [online] https://www.britannica.com/art/
bildungsroman (2019. 03. 26.)
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3. Egy Mester megjelenése. Megkezdődik a főhős tanítása.
4. A tanítvány Mesterével egy szintre kerül.
5. A Mester föláldozza magát tanítványa érdekében.
6. Végső összecsapás. A Tanítvány bosszúja a Mesterért, a főellenség legyőzése. 

A Főhős életben marad, és népe legtiszteltebb tagja lesz.5

Jelen munkámban is ezen logika alapján fogom felvázolni a két könyv cselekmé-
nyét.

BELSŐ VESZÉLYEZTETETTSÉG. A KÖZÖSSÉG SZÉTHULLIK. 
SZÜLŐK PUSZTULÁSA, A FŐHŐS EGYEDÜL MARAD.

A Ne bántsátok a feketerigót! esetében rendkívül fontos, hogy az eseményeket a 
történelmi háttér kontextusában helyezzük el. A csoport veszélybe kerülésének oka 
ugyanis ebben gyökeredzik. A regény cselekményének idejéhez pontos dátumot nem 
kapunk, azonban rögtön az első fejezetben egy sokatmondó idézettel találkozunk.

„Egyesek számára mégis a bizonytalan optimizmus időszaka volt ez, hiszen 
Roosevelt elnök nemrégiben közölte velünk, hogy az egyetlen dolog, amitől félnünk 
kell, az maga a félelem.”6

Franklin Delano Roosevelt, az USA 32. elnöke, az egyik legismertebb az elnökök 
sorában, az ő híres beiktatási beszédében, a félelemről mondottakra történik utalás. 
Az elnöki beiktatás 1933. március 4-én zajlott le, a könyv cselekménye pedig nyáron 
kezdődik, így feltételezhetjük, hogy 1933 nyarán járunk. A történet tehát a nagy 
gazdasági világválság alatt játszódik, ami erősen hatással van szereplőink életére. 
A szegény gyerekek néhány ruhája zsákvászonból készült, cipő nélkül jelennek meg 
az iskolában, illetve nem kapnak eleget enni. Atticus Finch, a helyi ügyvéd és a 
főszereplő édesapja gyakran nem kap pénzt a munkájáért, ügyfelei terményben 
fizetnek neki; dióval, tűzifával, káposztával.

A történet helyszíne Maycomb egy déli kisváros.
„Maycomb régi város volt, és amikor én megismertem, nem csupán régi, de egyben 

elnyűtt településnek is számított. Esős időben az utcák vörös latyakká váltak, a járdát 
felverte a gaz, a bíróság épületének sarka megrogyott.”7

A város leírásnak második mondata megidézi az Elfújta a szél című regény Tarája 
leírásának második mondatát.8

A téglavörös, agyagos földön kívül a déli hangulatra és múltra történő utalás sok 
helyen megtalálható a könyvben. A városban még él egy konföderációs veterán, több 

5 Galuska (2000) 103–104. p.
6 Lee (2016) 11. p.
7 Lee (2016) 10. p.
8 „Vad vidék volt ez. Esők után vérszínű lett, s száraz időben a szél téglavörös port sodort magával.” 

Michell (1936) 13. p.
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olyan személy, aki valamelyik konföderációs tábornokról kapta a nevét, illetve még 
vannak családi kincsként őrzött konföderációs fegyverek. Az iskolában élőképes 
előadást tartanak a város múltjáról és a jelenéről, s még mindig emlegetik a polgár-
háborút. A város múltja a narrátor számára is jelentős, egyrészt mert fontosnak 
tartja, hogy az olvasó is tudjon a történetekről, amelyek szervesen nem kapcsolódó-
nak a jelenbeli eseményekhez, ugyanakkor betekintést engednek a helybeliek 
gondolkodásmódjába. A narrátor elmeséli, hogyan alapították meg a várost, mesél 
az első Finch-ről, aki letelepedett az új világban és több rövid anekdotát felidéz, ami 
a városhoz kapcsolódik. Maycomb öregnek számít már a narrátor gyerekkorában is, 
és ennek mindenki tudatában is van, a városbeliek számára rendkívül fontos a múlt, 
s hajlamosak ez alapján megítélni a lakosokat.

„Korábban az volt a benyomáson, hogy azok számítanak Tiszteletre Méltó Embe-
reknek, akik a lehető legtöbbet hozzák ki a képességeikből, de Alexandra néni azon a 
– jóllehet csak közvetett módon a tudomásunkra hozott – véleményen volt, hogy minél 
régebben telepedett le egy család az adott földdarabon, annál bizonyosabb, hogy 
Tiszteletre Méltó Emberek a tagjai.”9

„Bár Maycomban valóban létezett egyfajta kasztrendszer, én a következőképpen 
láttam a helyzetet: a hosszú éveken keresztül egymás mellett élő emberek adott 
generációját alkotó idősebb polgárok a végletekig ismerték egymást, így készpénznek 
vettek bizonyos viselkedési mintákat, jellemhibákat, sőt gesztusokat is, amelyek 
minden nemzedékben megismétlődtek és egyre kifinomultabbá váltak. Az olyan 
szólások, mint hogy ’a Crawfordok folyton mások dolgaiba ütik az orrukat’, ’a 
Delafieldek nincsenek jó viszonyban az igazsággal’, ’a Bufordok mind furcsán járnak’ 
tehát egyszerűen a mindennapi élet útmutatóiul szolgáltak: jobb, ha az ember csak 
azután fogad el csekket egy Delafieldtől, miután diszkréten felhívta a bankot; Miss 
Maudie Atkinson válla azért görnyedt, mert ő is Buford lány; és nincs abban semmi 
különös, hogy Mrs. Grace Merriweather gint kortyolgat a Pinkham-féle orvosságos-
üvegekből, hiszen már az édesanyja is ezt tette.”10

Másik példa amikor Fürkész, a főszereplő kislány szeretné áthívni egy osztálytár-
sát játszani, azonban ez heves ellenkezésbe ütközik nagynénje részéről. Fürkész 
igyekszik meggyőzni a nagynénjét, de nem jár sikerrel, végül egyszerűen rákérdez 
arra, hogy mi az oka a tilalomnak. Alexandra néni válasz a következő:

„Megmondom én neked, miért. Azért, mert Walter Cunningham alantas személy, 
azért nem játszhatsz vele.” 11

Fontos megjegyezni, hogy Walter Cunningham nem azért „alantas” személy, 
mert valamit vétett, hazudott, verekedett vagy lopott volna. Még csak nem is 
elhanyagolt a megjelenése. Alexandra néni megmagyarázza azt is, a beszélgetés 
elején, hogy Walter, azért rosszabb náluk, mert Cunninghamnek született.

9 Lee (2016) 197. p.
10 Lee (2016) 200. p.
11 Lee (2016) 345. p.
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„Az az igazság, hogy Walter Cunninghamet hiába súrolnád addig, míg ragyog a 
tisztaságtól, hiába adnál rá új cipőt és rendes ruhát, akkor sem lenne soha olyan, mint 
Jem. Ráadásul komoly iszákos hajlam is mutatkozik a családjukban; a Finch lányok 
nem foglalkoznak ilyen személyekkel.” 12

A megkülönböztetés nemcsak a családban van jelen, beszivárgott a mindenna-
pokba, és az egészen kicsi gyerekek számára is egyértelmű, hogy bizonyos családok 
tagjaitól mit lehet elvárni és mit nem. Az idegenek számára ez természetesen nem 
egyértelmű, tökéletesen illusztrálja a helyzetet, amikor Maycombba új tanító 
érkezik, és pénzt akar adni Walter Cunninghamnek, aki ezt nem hajlandó elfogadni. 
Miss Caroline, a tanító nem érti, erre a helyzetet a főhős azzal magyarázza meg neki, 
hogy ő „Walter Cunningham”.

Később, amikor az egyik gyerek az óra közepén úgy dönt, hogy hazamegy, a 
tanítónő hasonló magyarázatot kap.

„ – Amúgy is má’ menni akartam: erre az évre letudtam a magamét. 
– Ezt meg hogy érted? – kérdezte Miss Caroline értetlenül. 
– Burris az Ewell családhoz tartozik – válaszolt helyette az osztály egy idősebb 

tagja.” 13

Az osztály számára teljesen egyértelmű, hogy Walternek azért nincs uzsonnája és 
nem fogadhat el pénzt sem ételre, mert Cunningham nem tudná visszaadni azt. 
Ahogy az is teljesen egyértelmű, hogy egy Ewell-gyerek nem fog az iskolában 
maradni, és csak az első tanítási napon fog megjelenni. Már a nevek meghatározzák, 
hogy a környezet milyen viselkedést vár el egy személytől, és már a puszta nevek 
elegendő magyarázatul szolgálnak. Egy kívülállónak, mint Miss Caroline ez a 
beskatulyázás érthetetlen. Még erősebben jelen van az előítélet a különböző rasszok 
között. A feketéknek és a fehéreknek külön temploma van, a középületekben külön 
fenntartott ülőhelyek vannak a számukra, különféle munkakörökben dolgozhatnak 
csak. Bár a törvényi akadálya nincs a házasságuknak, de a közvélemény nem tartja 
azt elfogadhatónak. Dolphus Raymond a megyehatár szélén él, nagy földbirtok 
tulajdonosa és jó nevű, vagyonos családból származik, mégis egy fekete nőtt vett el. 
Ez a közösség számára elfogadhatatlan és érthetetlen, ezért Mr. Raymond sajátos 
módon oldotta fel a feszültséget;

„– Igyekszem okot adni a nemtetszésükre; tudjátok, az embereknek segít, ha bele 
tudnak kapaszkodni valamilyen okba. Ha nagy ritkán bejövök a városba, elég, ha 
tántorgok kicsit, meg papírzacskóból iszom, és máris azt mondhatják rólam, hogy 
Dolphus Raymond nem képes szabadulni a whiskey rabságából, nem csoda, ha úgy él, 
ahogy él.”14

A kisváros múltját és jelenét egyaránt átszövi a rasszizmus és az előítéletesség. 
A helyzetet tovább rontja a válság által gerjesztett nyomor. Ebben a feszült környe-
zetben történik meg a baj, amikor egy néger férfit, Tom Robinsont, Bob Ewell azzal 

12 Lee (2016) 343. p.
13 Lee (2016) 43. p.
14 Lee (2016) 308. p.
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vádolja meg, hogy összeverte lányát, Mayella Ewellt és megpróbálta megerőszakolni. 
A főhős és családja akkor lesz személyesen is érintett, amikor a családfő úgy dönt, 
hogy elfogadja a helyi bíró felkérését, és vállalja a tárgyaláson a védelem szerepét.

Tom Robinson ügye sok hasonlóságot mutat a Scottboro fiúk hírhedt esetével. 
Akárcsak a regényben, a tárgyalás is Alabama államban történt, a nagy gazdasági 
világválság idején. Kilenc tizenhárom és tizenkilenc év közötti fiút és fiatalembert 
állítottak törvényszék elé nemi erőszak vádjával. Az orvos szakértő azt állította, 
hogy nem történt nemi erőszak, mégis bűnösnek ítélték meg a vádlottakat, majd az 
esetet több újratárgyalás követte. Az eset a mai napig az amerikai lakosok köztuda-
tában él, több filmet, dokumentumfilmet, zeneszámot és könyvet ihletett. Állítólag 
maga Harper Lee is innen vette Tom Robinson tárgyalásának ötletét.15

A könyvtolvaj esetén szintén a történelmi helyzet – Hitler hatalomra jutása – 
hordja magában a veszélyt, a konfliktust. Ezért keres új otthont édesanyja a fősze-
replő, Liesel és öccse, Werner számára. A történet elején csupán sejthető, de később 
ki is derül, hogy nyomós oka vannak annak, hogy Frau Memminger miért kénytelen 
nevelőszülőkre bízni gyermekeit. Az asszony valószínűleg meghal, miután Lieselt a 
Hubermann házaspár gondjaira bízza, mivel nem válaszol a neki küldött levelekre, 
illetve a házaspár előre tudja, hogy nem is fog. Semmilyen más módon nem is lép 
kapcsolatba gyermekével a mű során, annak ellenére, hogy Liesel mély ragaszkodása 
azt sejteti, hogy szerető édesanya volt. Markus Zusak a regény folyamán nem ad 
biztos magyarázatot arra, hogy mi történt a Memminger szülőkkel. Útmutatásul 
mindössze Liesel töredékes emlékei szolgálnak, és egy szó, aminek nem érti a 
jelentését, de félelmet kelt benne: kommunista. A legvalószínűbb magyarázat Herr 
és Frau Memminger pusztulására, hogy az apa kommunista volt, és ezért koncentrá-
ciós táborba vitték, vagy pedig azonnal kivégezték. Az édesanya valószínűleg 
hasonló sorsa jutott, vagy pedig a családfő elvesztésével nem tudta előteremteni a 
megélhetéshez szükséges pénzt, ezért lemondott gyermekeiről. A főhős, Liesel 
Memminger szülei valószínűleg a náci diktatúrának estek áldozatul. Hiszen Hitler 
hatalomra jutása után nem sokkal, már 1933-ban elkezdték kiépíteni koncentrációs 
táborok láncolatát. 1933 júliusának végére közel 27.000 személy került koncepciós 
tárgyalás, vagy akár anélkül koncentrációs táborba, ahol kegyetlen körülmények 
között ingyenmunkára kényszerítették. Ezeknek az embereknek mindössze eltérő 
politikai nézetük volt a bűnük. Demokraták, liberálisok és kommunisták egyaránt 
áldozatul estek a politikai tisztogatásnak. 1933 és 1939 között, a második világhá-
ború előtt, már több tízezer német állampolgár raboskodott koncentrációs táborok-
ban.16

Mivel Liesel édesapja elvesztésekor túl fiatal ahhoz, hogy megértse az eseménye-
ket, ezért biztosat nem tudhatunk. A regény elején Frau Hubermann és két gyer-

15 History.com (2018)
16 Nazi Persecution of Political Opponents. In: Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust 

Memorial Musem. [online] https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/political-prisoners 
(2019. 01. 09.)
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meke, Liesel és Werner úton vannak Münchenbe, amikor megtörténik a tragédia. 
Az eleve komor kezdést – melyet maga a Halál mesél el – súlyosbítja, hogy az utazás 
közben az alultáplált és betegeskedő kisfiú, a hideg vonaton életét veszti. Így a kilenc 
éves Liesel a regény elején teljesen egyedül marad, elszakad összes családtagjától és 
egy számára új, idegen környezetben találja magát.

EGY MESTER MEGJELENÉSE, MEGKEZDŐDIK A FŐHŐS 
TANÍTÁSA

Harper Lee nem titkoltan édesapjáról mintázta Atticus Finch alakját. A regénybeli 
figura egy apró déli kisvárosban, Maycomban élő özvegy férfi, aki egy házvezetőnő, 
Calpurnia segítségével neveli két gyermekét. Mérsékelt, visszahúzódó életet él, fia 
egy alkalommal fel is rója neki, hogy semmi olyat nem tesz, amit a többi apuka: nem 
dohányzik, nem iszik, nem vadászik, nem vezet targoncát sem, csak olvas. Foglalko-
zását tekintve ügyvéd, a város lakói körében általános megbecsülésnek örvend.

Atticus Finch a mai napig csodálatra készteti az olvasókat, a karakter népszerű-
sége töretlen. Barack Obama a búcsúbeszédében Atticus Finchet idézte.17 Emily 
Langer így ír a The Washington Post honlapján a Harper Lee emlékcikkében Atticus 
Finch-ről:

„Atticust különösen nagy szeretet övezi, az ideális apa, az ideális férfi még egy 
mélységesen hibás közösségben is, mely a bölcsességével akár meg is váltathat.”18

Nem véletlen az olvasók szeretete, Atticus Finch szerető és aktív apafiguraként 
jelenik meg a könyvben, aki gyermekei fizikai, érzelmi és szellemi szükségleteiről is 
gondoskodik. Aktívan foglalkozik gyermekeivel, lányával, minden este együtt 
olvasnak fel az újságból, ezért is tanul meg Fürkész olvasni, még mielőtt iskolába 
kerülne. Bár az ötvenhez közeledve már nem tud, olyan aktívan játszani a gyerekei-
vel, ahogy a fiatalabb apukák – amit fia, Jem, nehezményez is – de sosem fáradt a 
focilabda passzolgatásához.

Atticus Finch nevelési repertoárjában egyaránt megjelennek direkt és indirekt 
nevelési módszerek. A direkt módszereknél rendkívül fontos kiemelni, hogy Mr. 
Finch sokat beszélget a gyermekeivel, és arra biztatja őket, hogy ha valamit nem 
értenek, vagy bizonytalanok, nyugodtan forduljanak hozzá akár kényes témákkal 
kapcsolatban is. Mr. Finch a következő tanácsokat adja öccsének, miután megtudja, 
hogy a férfi nem tudja, hogyan is feleljen, Fürkész egy kényes kérdésére;

„– Az ég szerelmére, Jack! Ha egy gyerek kérdez tőled valamit, mindig felelj neki, de 
ne csinálj nagy felhajtást az ügyből.”19

17 Kornhaber (2017)
18 Langer (2016)
19 Lee (2016) 138. p.
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A sok beszélgetés meglátszik a gyerekek kommunikációs készségén és a konflik-
tuskezelési módszereiken is. Fürkész a következőképpen panaszkodik nagybátyjá-
nak, aki szerinte igazságtalanul járt el vele szemben, amikor vitába keveredett 
unokatestvérével:

„– Hát először is, esélyt sem adtál arra, hogy elmondjam, szerintem mi, hogyan 
történt, csak egyből nekem estél. Amikor Jemmel veszekszünk, Atticus sose csinál 
olyat, hogy csak Jemet hallgatja meg, mindig velem is elmondatja a dolgot.”20

A beszélgetés mellett Atticus Finch gyakran alkalmaz direkt utasításokat, 
ezekben az esetekben tekintélyelvűség jelenik meg, az édesapa nem ad konkrét 
magyarázatot. Az utasítások többnyire alapvető udvariassági formákra vonatkoznak 
például;

„– Nem készíthetsz csak úgy karikatúrát a szomszédjainkról.”21

Atticus utasításai embertársaink alapvető tiszteletére vonatkoznak. Fürkész és 
Jem nem figurázhatja ki a szomszédokat egy színdarabban, mindig kedvesnek kell 
lenniük az utcában lakó goromba, idős asszonnyal, és amire a fenti idézet vonatko-
zik, nem építhetnek hóembert, ami kísértetiesen hasonlít az egyik szomszédra. 
A Finch gyerekek követik édesapjuk szabályait, tisztelik és szeretik, ezért az ő 
véleményét tartják mérvadónak.

„Roppant nemesnek és fennköltnek éreztem magam, amiért nem feledkeztem meg 
apám intelméről (…)”22

Indirekt módszerrel, tapasztaltatással tanítja meg Jemet az értékes tárgyak utáni 
vágyakozás hátrányaira, amikor rábíz egy családi örökséget, egy régi zsebórát. Jem 
azzal a kikötéssel kapja meg, hogy nála lehet az óra mindaddig, amíg nem tesz kárt 
benne. Ez erősen megköti a fiú kezét, ki kell maradnia a játékokból, és még sétálni is 
csak óvatosan mer vele, nehogy a zsebóra megsérüljön. Végül önként visszaadja 
édesapjának.

Az indirekt módszerek terén Mr. Finch leggyakrabban használt módszere a 
példamutatás. A szabályokat, melyeket kiszab a gyermekeinek, ő maga is követi, 
sosem vár el olyat, amire ő maga ne lenne képes. Fürkész lelkére köti, hogy ne 
verekedjen, és amikor egy helyi lakos verekedésre próbálja provokálni, és arcon köpi, 
Atticus Finch is megőrzi a hidegvérét. Elvárja gyermekeitől, hogy udvariasak legyek 
Mrs. Dubose-zal, és amikor az idős asszony őt is becsmérelni kezdi, épp olyan 
udvariasan válaszol, mintha semmi sértő nem hangzott volna el. A városban és a 
szűk családi körben is ugyanolyan következetes embernek ismerik a férfit.

„Most viszont, hogy már róla beszélek, hadd jelentsem ki, hogy Atticus Finch 
pontosan ugyanúgy viselkedik az otthonában, mint a nyilvánosság előtt.”23

Hans Hubermann – a másik regényben – jóval esendőbb, mint Atticus Finch. 
Összehasonlításuk első ránézésre különös ötletnek tűnhet. Markus Zusak regényé-

20 Lee (2016) 136. p.
21 Lee (2016) 109. p.
22 Lee (2016) 122. p.
23 Lee (2016) 74. p.
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ben többször érzékelteti és ki is jelenti, hogy Hans nem különösebben művelt vagy 
okos, csupán egy egyszerű ember. München egy szegényebb részén, Molchingban él 
egy apró házban feleségével, foglalkozását tekintve szobafestő. Felesége állítása 
szerint az általános iskola negyedik osztálya után kimaradt. Dohányzik – bár 
érdemes megjegyezni, hogy nagyobb jó érdekében képes lemondani szenvedélyé-
ről –, ám amikor összecsapnak feje fölött a hullámok, az alkoholban keres kapaszko-
dót. A regény során önnön hibája miatt veszíti el a munkáját, és sodorja életveszélyes 
helyzetbe védencét. Sem a gyerekek, sem a felnőttek körében nem övezi különösebb 
tisztelet, az egyetlen személy, aki felnéz rá, nevelt lánya, Liesel Memminger. Liesel 
már első találkozásukkor bizalmat érez Hans iránt.

„(…) Liesel észrevette, milyen fura szeme van a nevelőapjának. Csupa kedvesség és 
csupa ezüst. Mint a puha, olvadó ezüst. Liesel, amikor meglátta azokat a szemeket, 
tudta, hogy Hans Hubermann értékes ember.”24

Később megérzése beigazolódik, Herr Hubermannról kiderül, hogy valóban 
értékes ember. Nagyszerű nevelőapa, és jólelkű, erős lelkiismerettel bíró férfi. 
Markus Zusak egy 2016-os interjúban azt nyilatkozta, hogy Hans Hubermannhoz 
hasonlóan igyekszik nevelni saját gyermekeit. Nem csoda, Hans szinte mintaszülő-
ként jelenik meg, és képes sajátjaként szeretni egy számára idegen és rengeteg 
problémával küszködő gyermeket. Liesel, az őt rövid időn belül ért veszteségek 
hatására, nehezen illeszkedik be. Alig beszél, nem hajlandó fürödni (két héttel a 
megérkezése után fürdik meg először), az iskolában verekedésekbe keveredik, és éjjel 
rémálmok kínozzák. A problémákat tovább súlyosbítja, hogy kiderül, komoly 
lemaradásban van az iskolai tanulmányok terén, még olvasni sem tud. Az iskola ezt 
azzal próbálja megoldani, hogy alacsonyabb osztályba helyezik a lányt, ami csak 
tovább fokozza a problémákat, és a többi gyerek számára újabb támadási felületet ad. 
Liesel egyre jobban gyűlöli az iskolát, mivel nehezen tanul, illetve megalázónak érzi, 
hogy nála sokkal fiatalabb gyerekek között kell töltenie a napját.

Figyelemre méltó a türelem és odafigyelés, amivel Hans Hubermann igyekszik 
orvosolni a problémákat. Nevelési elvei szöges ellentétben állnak a bár jó szándékú, 
de erélyes és gyakran erőszakos Rosa Hubermann módszereivel. Frau Hubermann 
világos, de szigorú szabályokat fektet le Liesel számára, és abban az esetben, ha a 
lány nem akar, vagy nem tud ezeknek megfelelni, fizikai büntetés következik. Ezzel 
ellentétben Herr Hubermann végtelenül türelmes és figyelmes, ez éppen az, amire a 
kilencéves kislánynak szüksége van. Liesel már első látásra jó véleménnyel van 
nevelőapjáról, véleménye tovább szilárdul, amikor rájön, hogy Hansra lehet számí-
tani. Már első alkalommal felkeresi éjjel, amikor a lány rémálmaiból sikoltozva 
ébred fel.

„Minden éjszaka bejött, és ott ült mellette. Az első pár éjszakán egyszerűen csak ott 
volt vele – egy idegen, hogy elkergesse a magányát. Aztán már suttogott is: – Csssss, itt 
vagyok, minden rendben. – Három hét múlva már átölelte. Gyorsan gyűlt a bizalom, 

24 Zusak (2005) 37. p.
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főleg a férfi kedvességének brutális erejétől, az ottlététől. A kislány kezdettől fogva 
tudta, hogy mindig meg fog jelenni a sikítása közepén, és nem megy el.”25

Herr Hubermann az, aki az iskolai tanárnőt leszámítva először fedezi fel, hogy 
Liesel nem tud olvasni. Bár ő maga nem jeleskedik benne, és különösebben nem is 
szeret olvasni, saját maga tanítja meg a lányt a betűkre. Liesel Memminger rémálmai 
szép lassan elmúlnak, ahogy nevelőapjával az éjjeli órákat az olvasás gyakorlására 
kezdik el fordítani.

„Az az igazság – vallotta be a Papa azonnal –, hogy én magam se tudok olyan jól 
olvasni.

De nem számított, hogy lassan olvasott. Még talán segített is, hogy az olvasási 
ritmusa lassúbb volt az átlagosnál. Így nem idegeskedett annyit, amikor a kislánynak 
olyan nehezen mentek a fejébe a betűk.”26

Herr Hubermannak hála, Liesel a korának megfelelő osztályba kerülhet, és ami 
még fontosabb, igazi szenvedéllyé válik számára az olvasás. Hans Hubermann 
folyamatosan biztatja a regény folyamán az olvasásra. Még saját szenvedélyéről, a 
dohányzásról is képes lemondani, amikor használt könyvekre cseréli cigarettáit a 
helyi piacon. Későbbiekben Hans lesz az, aki bátorítja Lieselt az írásra, és a légiria-
dók alkalmával a hangos olvasásra az óvóhelyen. 

Akárcsak Mr. Finch példával jár elő nevelt lánya előtt. A bombázások kezdetével 
Hans ismét kap megbízatásokat, mint festő, ugyanis sokan szeretnék ablakaikat 
feketére mázoltatni. A legszegényebbek azonban ezt nem engedhetik meg maguk-
nak. Hans minden megbízást elfogad, még ha nem is kap érte rendes fizetést. 
Uzsonnáért, kevés élelemért, vagy akár egy fél szál cigarettáért is vállalja a munkát. 
Liesel elkíséri és segíti munkája során. Később a lány élete legboldogabb időszaka-
ként emlékszik vissza erre a periódusra.

Hans Hubermann jóval gyakrabban használ indirekt, mint direkt nevelési 
módszereket. A regényben mindössze néhány példa van arra, amikor konkrét 
utasítást ad Lieselnek, ezeknek a célja mindig a kislány biztonságának megőrzése. 
Ilyen eset például, mikor a kislány számára is fény derül arra, hogy mi történhetett 
szüleivel. Egy nyilvános könyvégetés alkalmával a szónok használja a „kommunista” 
kifejezést, ami emlékeket ébreszt a lányban, fejében lassan összerakja, hogy mi 
vezethetett családja pusztulásához. Amikor nevelőapjánál rákérdez, hogy Hitler 
volt-e az, aki eltüntette a szüleit, és Herr Hubermann bólint, Liesel dührohamban 
tör ki, és szidni kezdi a Führert. Válaszként nevelőapja a könyvben először és egyben 
utoljára is kezet emel rá, és gorombán megtiltja, hogy még egyszer ilyet mondjon. 
Az eset sokként hat a kislányra, ahhoz hozzászokott, hogy az iskolában a tanító vagy 
nevelőanyja megüti, ha rosszat tesz, de nevelőapjától ez a viselkedés teljesen szokat-
lan. Végül Herr Hubermann pontosítja az utasítást.

25 Zusak (2005) 39. p.
26 Zusak (2005) 65. p.
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„– Mondhatod ezt a házunkban – komoran nézte Liesel arcát. – De soha nem 
mondhatod az utcán, az iskolában, a BDM-ben, soha! – A kislány előtt állt, aztán 
felemelte a karjánál fogva. Megrázta. – Hallod?”27

Hans Hubermann nem ostoba, tisztában van azzal, hogy mekkora veszélybe 
sodorhatja a kislányt egy ilyen kijelentés, ugyanakkor megérti a helyzetét. Ő maga is 
gyűlöli Hitlert, aki felforgatta az életét, ellene fordította a fiát, és eltüntette számos 
ismerősét és barátját. Atticus Finch-csel ellentétben nem áll ki nyíltan a saját igaza 
mellett, ugyanakkor nem is hajlandó elfogadni a többség által követett normákat, és 
ezt érzékeltetni próbálja Liesel Memmingerrel is.

Hans Hubermann nem csak gondoskodó nevelőapa, de akárcsak Atticus Finch, a 
Ne bántsátok a feketerigót! -ban, ő is szembemegy a közösség által elfogadott 
normákkal, és saját lelkiismerete által diktált szabályok szerint igyekszik cselekedni. 
Markus Zusak bemutatja a mű során, ahogyan Hans Hubermann elsajátította 
értékrendjét. Bepillantást nyerünk az életét meghatározó eseményekbe, és így 
láthatjuk, hogy elveit tapasztalati úton tette magáévá. Legmeghatározóbb élménye az 
első világháborúhoz és egy katonatársához köthető, a zsidó származású Erik 
Vandenburghoz. Hans Hubermann harcolt az első világháborúban, de sosem 
szerette az erőszakot – a műben ez az egyik kiváltó ok, amiért fiával eltávolodnak 
egymástól – katonai szolgálata során igyekezett elkerülni a harcokat. A vele egy 
kaszárnyában lévő legtöbb fiatal katonával ellentétben félelemmel töltötte el a 
háború. Mindent megtett, hogy elterelje a figyelmét, rengeteget beszélgetett, kártyá-
zott, sakkozott és szolgálati ideje alatt megtanult harmonikázni is. A nála valamivel 
idősebb katonatársa, Erik Vandenburg tanította meg a hangszer használatára. Hans 
tehetségesnek bizonyul. Rendkívüli érzéke a zene iránt, illetve, hasonló, háborúelle-
nes nézeteik miatt a két férfi között barátság jön létre. Herr Vandenburg egyik nap 
lehetőséget kap arra, hogy elkerülje az egyik bevetést. Stephan Schneider őrmester 
kezét reuma kínozza, és szüksége van valakire, aki helyette megír néhány tucat 
levelet. Erik Vandenburg fiatal barátjának adja a feladatot, tudva, hogy Hans 
mennyire retteg a háborútól. Az osztag többi tagja csatába megy, és senki sem tér 
vissza, így menekül meg Hans Hubermann. A háború hátralévő részében magával 
hordja halott barátja harmonikáját, majd a harcok végeztével felkeresi az özvegyét 
Stuttgartban, hogy visszaadja a hangszert. Frau Vandenburg visszautasítja, mivel 
néhai férje harmonikatanár volt, és a hangszerből számos darab megtalálható a 
háztartásban. Hans a találkozáskor tudja csak meg, hogy halott barátja édesapa volt, 
és nemcsak egy feleséget, hanem egy kisfiút is hátrahagyott. A Vandenburg család 
jóval vagyonosabb, mint Hans családja, semmiképpen sem tud segíteni, semmit sem 
ajánlhat, amivel akárcsak részletben törleszteni tudná adósságát. Bűntudata erősen 
kínozza, így átadja névjegyét az özvegynek arra az esetre, ha valamiben mégis tudna 
majd támogatást nyújtani a jövőben. Az évek telnek, és nagyon sokáig nem hall 
semmit a Vandenburg családról, de az emlékei erősen élnek benne, éppen ezért nem 
is lép be a náci pártba.

27 Zusak (2005) 117. p.
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„Nem volt épp művelt ember, és a politika sem érdekelte különösebben, de becsüle-
tesnek becsületes volt. Egy zsidó egyszer megmentette az életét, és ezt nem tudta 
elfelejteni. Nem tudott volna belépni egy olyan pártba, amelyik így szembefordította 
egymással az embereket.”28

Hans Hubermann szembenállása a többség véleményével saját tapasztalataiból 
következik. Tapasztalt egy igazságot, éppen ezért nem tudja elfogadni ennek 
ellentétét. Akárcsak Atticus Finch, szembemegy a közösséggel. A 30-as évek náci 
Németországában, Hans zsidóktól is fogad megbízásokat. Herr Hubermann nem 
örvend olyan megbecsülésnek, mint Mr. Finch, egyszerű szobafestő, aki ért a 
szakmájához, de nem kiemelkedően tehetséges. Nem adja be a jelentkezését a náci 
pártba (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP) sem, ami további 
rosszallást vált ki. Ahogy az antiszemita nézetek erősödnek, úgy fogynak folyamato-
san Hans Hubermann ügyfelei is, kezdetben csak a meggyőződéses nácik nem 
alkalmazzák, majd pedig szinte már senki sem akarja, hogy bármilyen kapcsolatba 
kerüljön vele. Az ügyfelek elvesztése után még komolyabb bajba keveredik, amikor a 
nácik által felírt sértéseket is lefesti egy zsidó ismerőse, Herr Kleinman ajtaján. 
Ahogyan Erik Vandenburg esetében, a kalapkereskedőnél is az ismeretségük győzi 
meg, hogy segítsen. Hans nem zsidóként tekint rájuk, hanem mint emberekre, 
individuális lényekre. Nem tudja elfogadni, hogy az összes zsidó gonosz lenne, 
amikor éppen egy megmentette az életét az első világháborúban, és Herr Kleinmant 
szintén személyesen ismeri.

„Hans festette ki Joel Kleinman házát az előző évben. Emlékezett a három gyerme-
kére, látta maga előtt az arcukat, de a nevüket nem tudta volna megmondani.”29

Hans nem úszik az árral, és kiáll amellett, amiben hisz, de nem olyan vakmerő, 
mint Atticus Finch. Segíteni akar az ismerősének, de ezt félig-meddig titokban teszi, 
a szokásosnál is korábban kel fel, nehogy meglássa valaki, miközben lefesti a trágár 
kifejezéseket. Szerencsétlenségére Rolf Fischer, egy helyi meggyőződéses náci 
meglátja munka közben, hamarosan elterjed róla, hogy zsidóbarát, és még inkább a 
társadalom szélére sodródik. Hans Hubermann áldozata hiábavaló lesz, hamarosan 
deportálják a Kleinman családot, ő pedig ott marad az ellenséges környezetben. 
Herr Hubermann naivan úgy vélte, hogy a gyűlölködés nem fog sokáig tartani, és 
egy idő után a dolgok visszaállnak a régi állapotukba, de tévedett. Hans felismeri 
hibáját, és bár továbbra sem ért egyet a nácik nézeteivel, a környezet nyomására és 
saját családja iránt érzett kötelesség hatására úgy dönt, hogy megpróbál beillesz-
kedni az új rendszerbe. A regény folyamán több példát is láthatunk az asszimilációra 
tett kísérletei közül. 

„Ha kellett, Heil Hitler-rel köszönt, és a megfelelő napokon kitette a zászlót.”30

Herr Hubermann leadja jelentkezését a náci pártba, és még egy Mein Kampfot is 
vásárol, de a baj már megtörtént: hírnevén csorba esett a nácik szemében. Hans 

28 Zusak (2005) 182. p.
29 Zusak (2005) 183. p.
30 Zusak (2005) 185. p.
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Hubermann a gyanús elemek listájára kerül, épp csak hogy szerencsésen megmene-
kül Liesel szüleinek sorsától. Ez részben a beilleszkedésre tett kísérleteknek köszön-
hető, illetve az átlagosságának, ahogy természetéből adódóan, szelíden a háttérben 
húzódik meg. Legnagyobb megmentője, azonban az egyetlen dolog, amiben igazán 
kiemelkedik: a harmonikázás.

„Minden bizonnyal a harmonika óvta meg a teljes kiközösítéstől. Szobafestő akadt 
elég, Münchenből is sokan jöttek, de Erik Vandenburg rövid okításának és majdnem 
két évtizednyi szakadatlan gyakorlásnak köszönhetően nem akadt még egy ember 
Molchingban, aki úgy tudott volna játszani, mint ő.”31

Érdekes gondolat, hogy egyik fő ok, amiért a közösség megtűri a férfit, éppen egy 
zsidóhoz vezethető vissza. Ezen a logikán haladva Hans Hubermann kétszeresen is 
köszönheti az életét régi katonatársának, Herr Vandenburgnak. A regény cselekmé-
nye folyamán megjelenik az alkalom a szívesség meghálálására, amikor egy éjjel régi 
katonatársának fia kopog be az ajtaján. A fiú, Max Vandenburg, menedéket kér a 
férfitől, és a régi szívességre hivatkozik, amiről az anyja mesélt neki.

„Régi közmondás, hogy a becsület olyan puskapor, amit csak egyszer lehet elsüt-
ni.”32

Akárcsak a Ne bántsátok a feketerigót! esetén, A könyvtolvajban is felbukkan egy, 
a társadalom által kirekesztett figura, aki mentor segítségére szorul. Max 
Vandenburg akárcsak Tom Robinson megkapja ezt a segítséget. A Hubermann 
család befogadja Maxot az óriási kockázat ellenére.

A TANÍTVÁNY MESTERÉVEL EGY SZINTRE KERÜL

A Ne bántsátok a feketerigót! és A könyvtolvaj esetén is a morális nézőpontban 
keresendő a hasonlóság. A mentor által képviselt értékek és viselkedésformák 
elsajátítása mindkét regényben megjelenik. A mű során Atticus Finch több leckét is 
igyekszik megtanítani a gyermekeinek, amiknek belső értékké válása meg is történik 
a regény során. Ilyen például a fizikai konfrontáció kerülése.

A gyerekek fejlődése nemcsak a morális értékek, hanem a gondolkodásforma 
elsajátításában is megnyilvánul. Nem egyszerűen követik a megadott szabályokat, 
hanem alkalmazzák is az elveket mindennapi életükben. Remek példa erre, amikor 
Jem Finch áthívja magukhoz ebédelni Walter Cunninghamet. A Cunninghamék 
szegény farmerek, nem csomagoltak ételt a kisfiúnak, így az iskolában koplalni 
kényszerül, büszkeségből azonban nem fogad el sem ételt, sem pénzt, mivel úgy sem 
tudná visszaadni. Jem megoldása egyszerű és elegáns. A segítséget nem alamizsna-
ként nyújtja, hanem baráti invitálásként ebédre, amit Walter örömmel el is fogad. 
Remekül reflektál ez arra, amikor korábban a regényben Mr. Finch mezőgazdasági 

31 Zusak (2005) 185. p.
32 Faragó Ferenc, Faragóné Bircsák Márta (1996) 105. p.
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terményeket fogad el Mr. Cunninghamtől fizetség gyanánt. Mindkettőjük személyi-
ségében megjelenik egyfajta lovagiasság, nagylelkűség az elesettel szemben.

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! című művének főhőse, Fürkész, akkor nő 
fel a mentorához, édesapjához, amikor a regény végén igazán megérti a könyv 
címében is jelen lévő feketerigós szimbólumot. Ő maga használja a hasonlatot 
Arthur Radley-re, ezzel meglepve édesapját is. Maga a kislány is, bár még nem 
töltötte be a kilencet sem, egyszerre nagyon „öregnek” érzi magát. Igazán megérzi a 
súlyát és jelentését, annak, amit mondott.

„Hazafelé tartva arra gondoltam, bár még fel kell nőnünk, a számtantól eltekintve 
nemigen van már mit tanulnunk.”33

A könyvtolvajban egy magatartásforma elsajátítása útján történik a mentor és a 
tanítvány egy szintre való emelkedése. Liesel megtanulja nevelőapjától a szórakoz-
tató, feszültségoldó szerepet. Hans Hubermann azért tanult meg harmonikázni, 
hogy elterelje a figyelmét a féleleméről, későbbiekben számos alkalommal használja 
arra hangszerét, hogy másokat jobb kedvre derítsen, megnyugtasson vele.

„A harmonika hangja egyúttal a biztonságot is jelentette.”34

A harmonikázás az, amihez igazán ért, egyfajta menedékképpen funkcionál 
számára. Liesel Memminger hasonlóképpen áll hozzá az olvasáshoz, az egyetlen 
dolog, ami igazán boldoggá tudja tenni. A történet végén, amikor életében másod-
szorra veszíti el családját, Liesel éppen ellenkezőleg reagál, mint első alkalommal – 
megállás nélkül beszél.

A szavak hatalma központi téma a könyvben. A szavakkal lehet gyógyítani, de 
Markus Zusak rámutat a szavak veszélyességére is, felhozva példának Hitlert, aki 
rendkívüli szónoki képességekkel rendelkezett és szavaival nagy tömegeket tudott 
meggyőzni, illetve a gyűlöletkeltő propaganda veszélyeire; és az sem véletlen, hogy a 
nácik nekik nem tetsző könyveket, írott szavakat égetnek. Liesel is hatással van a 
környezetére a szavak által. Olvasás iránti szeretete és meséi ösztönzik Max 
Vandenburgot arra, hogy ő is megírja saját történetét. Ahogy Hans Hubermann ő is 
nagy tömegeket képes megnyugtatni szavaival, amikor a légitámadások ideje alatt 
hangosan olvasni kezd az óvóhelyen.

„Mire a harmadik oldalra ért, már mindenki hallgatott, Lieselt kivéve. Nem mert 
felnézni, de érezte, hogy rémült szemek tapadnak rá, miközben beszívta a szavakat, és 
kilehelte őket. Egy hang játszotta a dallamot a belsejében. Ez a harmonikád, mond-
ta.”35

A felnőttek közül, sokan megköszönik Lieselnek az olvasást, a goromba Frau 
Holtzapfel pedig a későbbiekben még kávéval fizet is, hogy olvasson fel neki hetente 
kétszer.

A legnagyobb eredmény mégis, amit Liesel Memminger elér a szavaival, hogy 
képes hatni magára a Halálra is. A Halál a történet mesélője, másodkézből meséli a 

33 Lee (2016) 429. p.
34 Zusak (2005) 41. p.
35 Zusak (2005) 380. p.
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történetet (kiegészítve néha azzal, amit éppen ő látott) a könyv alapján, amit Liesel 
írt saját életéről. A Himmel utca bombázásakor viszi el a könyvet, mert egyszerűen 
nem tudja a kislányt kiverni a fejéből, az évek során többször olvassa. Végül hosszú 
évek elteltével, amikor elviszi a lány lelkét is, bevallja neki, hogy kísértette a törté-
nete.

VÉGSŐ ÖSSZECSAPÁS 

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! című regényének főellensége Bob Ewell. 
A férfi és családja Maycomb szégyenfoltjának számít, a család a helyi szemétdombon 
lakik, a gyerekek nem járnak iskolába, a családfő állítólag életében egyetlen napot 
sem dolgozott, és az államtól kapott segélyt alkoholra költi.

Az Ewellek az egész városban különleges bánásmódban részesülnek, elnézik 
nekik, hogy nem járnak iskolába, és Mr. Ewellt az összes földtulajdonos hagyja 
orvvadászni a földjén. Atticus szerint azért, mert senki sem olyan kőszívű, hogy 
sajnálja azt a pár vadat a családtól. Mivel Bob Ewell az államtól kapott segélyt mind 
alkoholra költi, más élelemforrásuk nem is igen akad.

Bob Ewell tökéletes ellentéte Atticus Finchnek. Közutálatnak örvend, nem 
törődik gyermekeivel, nem rendelkezik önfegyelemmel vagy lelkiismerettel, problé-
máit erőszakos úton oldja meg. Erre több példát is látunk a mű során, amikor Helen 
Robinsont zaklatja, majd a Finch családot. Mr. Ewell legnagyobb bűne, hogy elköveti 
azt, amire a könyv címe is utal: megöl egy feketerigót. 

A mű elején, amikor Fürkész és Jem légpuskákat kapnak karácsonyra, édesapjuk 
két kikötést fogalmaz meg a puskával kapcsolatban: ne használják a házon belül, és 
ne lőjenek vele feketerigóra, mert az „bűn”. Később a gyerekeket foglalkoztatni kezdi 
az utóbbi intelem és megkérdezik egyik szomszédjukat, Miss Maudie-t, hogy 
szerinte miért lenne bűn feketerigóra lőni. A hölgy a következőképpen válaszol rövid 
gondolkodás után;

„A feketerigók mást se tesznek, csak énekelnek az emberek gyönyörűségére. Nem 
teszik tönkre a kertet, nem fészkelnek a kukoricagóréba, mást se csinálnak, csak 
dalolnak, a szívük mélyéből. Hát, ezért bűn lelőni őket.”36

A feketerigó mint szimbólum, többször is megjelenik a műben. A feketerigó 
ebben az esetben Tom Robinson, aki nem ártott senkinek, sőt, éppen hogy jó 
szándékkal segíteni próbált, mégis megölték. Akárcsak a kismadár ártatlan, és nincs 
esélye megvédeni magát. Tomot Bob Ewell vádolja azzal, hogy összeverte, majd 
megerőszakolta a lányát, a férfi ezekkel a vádakkal kerül bíróság elé. Tom Robinson 
vallomása és a bizonyítékok alapján azonban a férfi ártatlan. Az ő története szerint 
– amit a bizonyítékok is alátámasztanak – csak segíteni akart Mayellának. Tom 
Robinson, aki egy környékbeli ültetvényen dolgozott, nap mint nap elment Ewellék 

36 Lee (2016) 142. p.
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nyomorúságos háza előtt, és csak látásból ismerte a fiatal nőt. Egy alkalommal 
Mayella segítséget kért tőle, hogy hasogasson fel neki egy adag tűzifát. Tom készsé-
gesen megtette, és fizetséget sem fogadott el érte. A későbbiekben a férfi számos ház 
körüli munkát elvégzett, Mayella Ewell, akinek más férfival – apját leszámítva – nem 
volt semmilyen kapcsolata, hamar belehabarodott a néger férfiba. Egy alkalommal a 
házba csalta, azzal az indokkal, hogy odabent lenne munka a számára, és megkísé-
relte elcsábítani. Tom végig ellenkezett, és igyekezett elszabadulni, de szerencsétlen-
ségére Bob Ewell szemtanúja volt az esetnek. Tom elszaladt, így Mr. Ewell mérgét a 
lányán töltötte ki: brutálisan összeverte, majd a rendőrséget Tom Robinsonra 
uszította, és bíróság elé állíttatta. A bíróság el is ítéli a férfit. Hiába a védőügyvéd 
derűs kilátása egy fellebbezésre, Tom elveszíti a reményt. A börtönben hal meg 
végül. Egy, a börtön udvarán tett séta alkalmával elveszíti a fejét és szaladni kezd a 
kerítés felé, mire az egyik őr agyonlövi. Tom Robinson halála nem csak azért 
értelmetlen, mert ártatlan volt, hanem mert fél karjára nyomorék, a börtönőrnek 
nem volt szükséges lelőnie, nem tudott volna átjutni a kerítésen.

Bob Ewell a regény folyamán még inkább lealjasodik. Zaklatni kezdi Tom 
Robinson özvegyét, Helent, míg annak munkáltatója el nem zavarja. Ezután vereke-
dést provokál Mr. Finch-csel, de nem tud elbánni vele. Még gyengébb ellenfél után 
néz, és úgy dönt, a Finch gyerekeken vezeti le haragját. Bob Ewell kifigyeli az iskolai 
előadásról a sötétben haza felé tartó Fürkészt és Jem Finchet, és rájuk támad egy 
késsel. A gyerekek élete a szerencsén múlik csupán és Arthur Radley közbelépésén. 
A regény másik fontos cselekményszála és központi rejtélye a végső összecsapásnál 
kapcsolódik össze, és nyer értelmet a fő cselekményszállal. A rejtélyes Arthur Radley 
volt az, aki figyelte a gyerekeket, és ajándékokat hagyott nekik az odvas fa üregében. 
Megmenti a gyerekeket, és hazaviszi őket az otthonukba.

A TANÍTVÁNY BOSSZÚJA A MESTERÉRT – A FŐELLENSÉG 
LEGYŐZÉSE

A főellenség elpusztul – ha nem is a főhős keze által – Mr. Radley hőssé válik. 
Azonban Harper Lee csavar egyet a jól ismert formulán. Arthur Radley hős lesz, de 
számára a tettéért járó hála nem jutalom lenne, hanem komoly teher. Tate seriff látja, 
és a következő módon magyarázza meg a Finch családnak, miért nem akarja, hogy a 
város tudomást szerezzen Mr. Radley hőstettéről.

„Persze meglehet, hogy maga úgy véli, az lenne a kötelességem, hogy mindent a 
nyilvánosság elé tárjak, és semmit ne hallgassak el, de tudja, mi történne akkor? 
Az összes maycombi hölgy – a feleségemet is beleértve – rögtön kopogtatni kezdene az 
illető ajtaján, hogy angyaltortát vigyenek neki, márpedig ha reflektorfénybe állítanánk 
ezt az embert, aki nem csak maguknak, de a városnak ilyen szolgálatot tett, miközben 
jól tudjuk, hogy milyen visszahúzódó életet él… hát szerintem az bizony bűn lenne, 
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Mr. Finch, olyan bűn, amit nem vagyok hajlandó magamra vállalni. Ha bárki másról 
lenne szó, más lenne a helyzet, de vele nem teszek ilyet, Mr. Finch.”37

A könyvtolvajban nem kerül sor igazi összecsapásra a főellenséggel (eltekintve 
attól, hogy Max Vandenburg néha képzeletben bokszol Hitlerrel). Hitler elveszti a 
háborút, és végül az ő lelkét is elviszi a Halál, de ebben nincs semmilyen szerepe a 
könyv szereplőinek. Maga a háború vége nem szolgál katarzisként a főhős, Liesel 
Memminger számára. Röviddel a háború befejeződése előtt elveszíti nevelőcsaládját 
és legtöbb ismerősét egy bombázás közben. Ő maga pusztán a szerencsének köszön-
hetően marad életben, mivel a bombázás alatt a pincében tartózkodott. Az egyetlen 
pozitívum Liesel számára, hogy Max Vandenburg visszatér a felszabadított haláltá-
borból, a Memminger szülők sorsára azonban nem derül fény.

ÖSSZEGZÉS – A FŐHŐS ÉLETBEN MARAD, ÉS NÉPE 
LEGTISZTELTEBB TAGJA LESZ

Mindkét regényben fellelhetőek hasonló motívumok és cselekményelemek. A fősze-
replő mindkét regénynél egy kissé fiús, vadóc, de intelligens kislány, az apafigura 
szerető és gondoskodó, aki a regény egy bizonyos pontján szembe megy a környezet 
értékrendjével és véleményével, hogy saját lelkiismeretét kövesse. Megjelenik a 
regényekben egy, a társadalom által kirekesztett személy, akinek az ügyét a mentorfi-
gura felkarolja.

Véleményem szerint a Ne bántsátok a feketerigót! fő üzenete, az ártatlan védelme; 
ne bántsuk azt, aki nem árt, hagyjuk békében élni. Míg A könyvtolvaj a szavak 
hatalmáról szól, amit fel lehet használni egyaránt jóra és rosszra is. Ezeken kívül öt 
olyan értéket találtam, mely mindkét regényben megjelenik, melyekre a mentor 
tanítja a főhőst: az agresszió kerülése; a jótékonykodás; a rászoruló megsegítése; az 
olvasás és tanulás fontossága; a helyesnek tartott értékekért való kiállás, még ha 
ezért szembe is kell szállni a közvéleménnyel; az alapvető tisztelet embertársaink 
iránt, fajra, nemre és anyagi helyzetre való tekintet nélkül.

Atticus Finch és Hans Hubermann egyaránt elítélik a konfliktusok agresszióval 
való megoldását, mindketten a verekedésből való kimaradásra ösztönzik a gyerme-
keiket. Atticus esetében láthatjuk, hogy kifejezetten elítéli a fegyverhasználatot, Hans 
Hubermann pedig egész életében ódzkodott a háborúktól. Mindkét figurára jellemző 
a nagyvonalúság és a lovagiasság. Mr. Finch ügyvédi munkájáért terményben is 
elfogadja a fizetséget szegény ügyfeleitől, Hans Hubermann pedig szinte ingyen, 
néhány jelképes apróságért is vállal festői munkát a háború idején. Egyaránt ösztön-
zik gyermekeiket az iskolába járásra – annak ellenére, hogy Fürkésznek és Lieselnek 
is gondjai vannak az intézménnyel –, illetve közös bennük az is, hogy ők tanították 
meg védenceiket olvasni, ami ezáltal mindkét kislány számára értékké vált.

37 Lee (2016) 422. p.



40 OLVASÁS

Mr. Finch és Herr Hubermann a közösség nyomása ellenére szembeszáll a 
gyűlölettel és az előítéletességgel, hogy saját erkölcseiket követve megkíséreljenek 
megmenteni egy ártatlan embert. Hubermann részéről ez nem is tudatos – inkább 
ösztönös attitűd. És mindketten ezt a magatartásformát közvetítik neveltjeiknek, 
akik ezt teljességgel magukévá is teszik. Ez már önmagában véve is rendkívüli dolog, 
véleményem szerint ez a siker oka, és részben ezért is lesz mindig aktuális mindkét 
regény mondanivalója.
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AZ ÉLET ÉRTELME 
A TÜNDÉRMESÉKBEN

BÁRDOS JÓZSEF1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÓZSEF BÁRDOS: THE MEANING OF LIFE IN THE FAIRY 
TALES

Also people nowadays seek the value, the meaning and the purpose of life. In fairy tales 
– regardless of culture – there is a respect for life, and empathy. The development of the 
conscious self is a long process, which starts at the age of 3-4. The plot phases of the 
fairy tales help just this consciousness and experience of life. Influenced by external or 
internal impulses the protagonist leaves the initial stage and hit the pike. On the way 
he has to often make decisions, encounters obstacles and has to solve problems, to 
overcome. He meets with helpers several times and this is connected with situations, 
where the acceptance of the skill of empathy and reciprocity is manifested. In fairy 
tales survival advice are given, where prosocial behaviour is the essential element. If 
the hero wants to reach his goal, he needs courage and determination, he has to leave 
his own world and enter an unknown, hostile world. So the goal of the fairytale hero is 
to become an adult who wants to know the world and seeks happiness.

A XX. század kegyetlen tapasztalatai után a XXI. század embere a korábbinál sokkal 
erősebben kérdez rá az emberi élet értékére, értelmére, céljára. Erősebben kérdezünk 
rá, talán éppen azért, mert elvesztettük azokat a válaszokat, amelyek így vagy úgy, 
de eltakarták előlünk az ember parányi és jelentéktelen voltát a hallgatag univer-
zumban. 

Hankiss Elemér így ír erről:
„Civilizációnk az élet értelmének, a szabadságnak, az emberiség fontosságának és 

halhatatlanságának káprázatos tűzijátéka. Ámítás és önámítás, de segít nekünk élni 
egy olyan univerzumban, melyben lehetséges, hogy nincs értelem, nincs szabadság és 
az ember számára nincs halhatatlanság.”2

Szintén Hankiss Elemér mutat rá arra, hogy valaminek célját, értelmét megtalálni 
csak egy nagyobb távlatba, tágabb keretbe helyezve lehet meghatározni. Pontosan 

1 Bárdos József PhD, professor emeritus, Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, Kecskemét
2 Hankiss Elmér (2006): Félelmek és szimbólumok. Budapest, Osiris. 110.p.



GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM 43

erre érez rá Arany János jól ismert, de kevés figyelemre méltatott szösszenetében, a 
Sejtelem3 (1882. március 2.) című kis versben. 

Sejtelem

Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engemet a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe.

Sejtelem: igen, a közelgő halál előérzete, intézzük el egy legyintéssel a szöveget, és 
talán észre sem vesszük, hogy a vers alapvető metaforája (én = gabona) hogyan tölti 
fel mély, filozófiai tartalommal ezt a négy kis sort. Mert a metafora szerint a „jó 
Isten” okos gazdaként bánik a gabonájával. Elveti, időben learatja, „betakarítja”, 
elhelyezi a jó előre megépített „csűrbe”.

És bár a szövegszinten erről nincsen szó, mindebből következik az is, hogy a „jó 
Isten” éppoly céltudatosan bánik a maga gabonájával (az emberrel), mint a jó gazda. 
És ebből a tágabb nézőpontból már egyértelműen következik, hogy az ember nem 
látja, nem ismerheti ezt a célt, ahogy a gabona se ismerheti a maga létének célját, 
értelmét, tekintve, hogy még egy kenyér se jött vissza a mezőre, hogy beszámoljon a 
még élő gabonának arról, mi történik majd vele a halála (az aratás, betakarítás) után. 

„a nem ismert tartomány,/
Melyből nem tér meg utazó”4 – ahogy Hamlet fogalmaz.
A gazda dolga, kötelessége, hogy ezt a célt ismerve járjon el. Talán az emberi élet 

célja, értelme is ott van valahol az „aratás”, a halál után. Jó volna ezt tudni, mondja a 
vers. De ez csak „sejtelem” lehet az ember számára, sőt, ehhez a sejtelemhez is az 
Isten létébe vetett hitre van szükség.

És így már egészen más jelentést, távlatot kap a cím, a Sejtelem is. Innen már csak 
egy lépés Einstein híres mondásáig: Az egyetlen érthetetlen a Világegyetemben az, 
hogy érthető.”5

Itt most nem kívánok kitérni arra gondra, ami a mai magyar közoktatásban (az 
óvodától kezdve) a szövegértés értelmezése és számonkérése terén mutatkozik 
(amely szerint a fenti vers nem egyéb, mint afféle „mezőgazdasági szakköltemény”, 
amelyből jó előkészítéssel meg lehet tanulni a „gabona, a vetés, a betakarítás, a csűr” 
fogalmát, vagy legalábbis ezen szavak jelentését).

Sokkal fontosabbnak érzem, hogy ez az alapvetően „hasznossági szemlélet” 
egyúttal vaknak mutatkozik a tündérmesék legfőbb üzenetei iránt is.

3 Arany János, Költeményei, Budapest, Helikon. 1983. 452.p.
4 Shakespeare, W.: Hamlet, dán királyfi, ford. Arany János. In: Arany János: Összes művei. VII. köt. 

szerk. Keresztury Dezső, Budapest. Akadémiai, 1961. 149.p.
5 Idézi Davies, Paul (1996): Isten gondolatai. Budapest, Kulturtrade. 143.p.
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Hogy mik is ezek a legfontosabb üzenetek? Erről próbáltam számot adni 2018-
ban megjelent esszékötetemben.6 Most csak utalnék arra, a tündérmesékben 
megjelenő, ma is érvényes, kultúrákon átívelő, semmiféle külső, transzcendens 
megerősítésre nem szoruló etikai rendszerre, mely az ember legalapvetőbb tulajdon-
ságára, az empátia velünk született szükségére és képességére épül.

Első helyen természetesen az emberi élet tisztelete és az empátia áll. Minden 
további erkölcsi tulajdonság bizonyos mértékig összefügg ezekkel, vagy közvetlenül/
közvetve ezeken alapul. Ilyen erkölcsi tulajdonságok alkotják a tündérmesék erkölcsi 
rendszerét (természetesen mindig ellenpárjaikkal együtt): segítőkészség, együttműkö-
dés képessége, szeretet, kötelességtudat, hűség, illemtudás, eltökéltség, bátorság, 
kitartás, őszinteség, leleményesség, öregek tisztelete, tolerancia, a másik ember 
tisztelete.

Akkor és ott elsősorban ennek kifejtése állt szándékomban. Így viszonylag 
kevesebb szó esett tündérmesék másik, ma, a korábbiaknál is aktuálisabb üzeneté-
ről. Arról, hogy célt, értelmet visz az emberi létezésbe. Erre pedig talán sosem volt 
nagyobb szüksége a fiataloknak, mint manapság, amikor a tér kitágulása folytán 
sokkal tovább és sokkal eredménytelenebbül keresnek maguknak identitást, célt, 
értelmet a létezésben.

Hadd térjek egy percre vissza az Arany-szösszenethez!
Vajon mit tarthat élete céljának, értelmének a gabona? 
Nyilván azt, hogy kiteljesítse a magban adott lehetőségeket, hogy nagyra nőjön, 

hogy élvezze a napfényt, az esőt, hogy bő termést hozzon (feltéve, hogy a metafora 
alapján a gabonát is felruházzuk értelemmel, érzelmekkel, céltudattal).

És akkor már közel járunk fő kérdésünkhöz. Mi is az élet értelme? Mit mondanak 
erről a tündérmesék?

De előbb még egy apró kitérő. Amihez eljutottunk, az valójában Horatius híres 
gondolata, a „Carpe diem!”. Mert hát mindannyian megszületünk, felnövünk, élünk, 
megöregszünk, s végül meghalunk. A két végpont között sok minden történik 
velünk. És csak egy lényeges választáson múlik, hogy mindezt átéljük, vagy megéljük. 
Azaz üres, értelmetlen csellengéssel, a végtelennek tűnő idő úgy-ahogy eltöltésével 
múlasztjuk életünket, vagy éppen értelmes tartalmakkal, élményekkel töltjük meg.

A tündérmesék Propp által feltárt szerkezeti egységei7 a lehető legáltalánosabb 
szinten jelenítik meg az emberi életnek azokat a legfontosabb mozzanatait, amelyek-
kel valamennyien találkozunk.

 Egyúttal elültetik ezeket a tudattalan „én”-be, amely később érzelmi hatással is 
nagyban befolyásolja döntéseinket. Ezt Zimothy D. Wilson így fogalmazza meg: 
„a tudattalan […] egy olyan mentális folyamat, amely hozzáférhetetlen a tudat 
számára, de amely befolyással van ítéleteinkre, érzéseinkre vagy magatartásunkra.”8

6 Bárdos József (2018): A klasszikus tündérmesék korszerűsége, Budapest, Pont. 
7 Lásd: Propp, V. J. (1975): A mese morfológiája, Budapest, Gondolat.
8 Wilson, T. D. (2010): Ismeretlen önmagunk, Budapest, Háttér. 44–45.p.
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Hogy ezeknek az érzelmeknek milyen jelentős a hatása személyiségünkre, talán 
felesleges is említenem. Mégis, hadd hivatkozzam itt is szakemberre! Heller Ágnes 
írja: „Az ember partikuláris adottságokkal születik, partikuláris nézőpontja 
transzcendálhatatlan. Az ösztönvezetés funkcióját – az embernél – primeren a 
társadalmi szokásrendszerek veszik át. Ezért azt mondhatnánk, hogy a partikuláris és 
individuális magatartástípusok közül a partikuláris a »természetesebb«. Ezzel 
szemben az individuális magatartás a »második kilépés« a természetből.”9 És 
korábban: „Az individuális viszony, azaz az értékek választása, distancia önmagunk-
kal és környezetünk szokásnormáival szemben e választott értékek alapján nem más, 
mint tudatos viszony a nembeliséghez. Ez a tudatos viszony a nembeliséghez, mint 
választott viszony, tartalmazza a szabadság mozzanatát, és mint szabadság és 
tudatosság, a nembeli lényeg konstituensei.”10

Kérdés persze, hogy mit is értsünk ezen a tudatosságon, és egyáltalán, mi a 
tudatos én szerepe életünkben. Ismét T. D Wilsont idézem: „Bármennyire hasznos is 
a tudattalan mintafelismerő funkció, az itt és mosthoz, a jelen pillanathoz kötött. 
Gyorsan reagál pillanatnyi környezetünkre, ügyesen észleli a mintázatokat, riaszt 
bennünket veszély esetén, és mozgásba hozza a célirányos viselkedést. Arra azonban 
nem képes, hogy előre lássa, mi fog holnap, a jövő héten vagy jövőre történni, és ennek 
megfelelően terveket készíteni. Az adaptív tudattalan arra sem képes, hogy eljátsszon 
a múlttal, és beépítse énünk koherens történetébe. Az események előrejelzése, a mentá-
lis szimuláció és a tervezés képessége a tudat fő funkciói.”11

Mint látható, az adaptív tudattalan korábban alakul ki, (részben genetikailag 
meghatározott), a tudatos én kialakulása három-négy éves kortól kezdődő, hosszú-
hosszú folyamat.

A tündérmesék cselekménymozzanatai éppen ezt a tudatosodást, egyúttal a 
partikulárisból való kilépést, az élet megélését segítik elő. A következőkben mindösz-
sze hét szerkezeti egységet emelek ki.

A károkozás, a kiinduló helyzet megváltozása még tőlünk független: senki sem 
dönthet saját megszületéséről, de születésével azonnal felborítja a fennálló rendet, a 
család kialakult egyensúlyát. A házaspárból szülők válnak, életük végéig tartóan apa 
és anya lesz belőlük. Ha már volt egy gyermekük, az addigi egykéből testvér lesz 
(báty vagy nővér). A második gyerek egyszerre középsővé válik, mert az újszülött 
lesz a legkisebb.

Az útnak indulás következik. Mert mire nagyjából kialakulna az új rend, addigra 
külső és belső késztetések kilendítik a családi körből, mert akár tudatosul benne, 
akár nem, világa tágul, óvodás, iskolás lesz, új kapcsolatai, új igényei jönnek létre. 
Néhány jellegzetes példa:

9 Heller Ágnes (2009): Az érzelmek elmélete, Budapest, Jószöveg Műhely, 190.p.
10 Heller Ágnes, (2009) 175.p.
11 Wilson, T. D. (2010) 90.p.
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„– Eredj, nézd meg azt az Ibolyát, ha szereted, vedd el. Ismerem az apját, jó 
ember.”12



„Kedve támadt egyszer egy szegény székely legénynek, hogy megházasodjék.”13



„Egyszer, mikor a gyerek már megnőtt s megokosodott, azt mondta:
– Édesapám, jó volna valahova elmennem, szolgálatot keresni.”14



„Fiaim, ha ti a fiatalságnak meg a halálnak vizéből tudnátok többet nekem hozni, s 
megkerítenétek az aranyszóló pintyőkét, megfelezném veletek a birodalmamat.”15



„Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, 
elmegy szerencsepróbálni.”16

Itt térbeli helyváltoztatás következik. Ennek során gyakran ér válaszúthoz a hős, 
ahol döntenie kell, emellett sokszor akadályba ütközik, melyet le kell győznie, vagy 
problémába, melyet meg kell oldania, hogy továbbhaladhasson. Mint ahogy már az 
eddigiek során, itt is olyan sokféle élethelyzet jelenhet meg, amely átfogja szinte az 
élet teljességét. Erről sokat megtudhatni Boldizsár Ildikótól17. Néhány példa:

„Zöldszemű Péter […] nekieredt az ádáz sötétségnek. Ment, mendegélt, annyi 
sötétséget hagyott maga mögött, hogy ezer éjszakára elegendő lett volna, mégsem 
jutott a végére. A hetvenhetedik napon elérkezett a gonosz vén táltos házához.”18



„A legkisebb királyfi ezenközben nyugatnak hajtotta a lovát. Harminchárom 
országot hagyott maga mögött, s még mindig nem talált rá a nyílra. Mikor aztán se 

12 Rózsa és Ibolya. In: Illyés Gyula (1979): Hetvenhét magyar népmese, Budapest, Móra. 289.p.
13 Az ördög kilenc kérdése. In: Illyés Gyula (1979) 404.p.
14 Ej Haj. In: Illyés Gyula (1979) 415.p.
15 Aranyszóló pintyőke, In: Illyés Gyula (1979) 130.p.
16 Szép Palkó, In: Benedek Elek (é.n.): Magyar mese és mondavilág, Budapest, Könyvmíves, 22.p.
17 Boldizsár Ildikó (2010): Meseterápia, Budapest, Magvető 
18 Zöldszemű Péter, In: Kolozsvári Grandpierre Emil (é.n.): A csodafurulya, Budapest, JLX, 92.p.
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várost, se falut, de még csak egy kunyhót sem látott, megijedt. Visszafordult volna 
minden bizonnyal, ha nem fél az apjától, aki meghagyta volt, hogy a nyíl nélkül meg 
ne térjen. Tovább ment hát nagy búsan, s szidta magát, hogy miért pattintotta meg oly 
erősen az íját. Egyszer csak egy nagy barlangerdőbe ért. Olyan sötét volt, hogy alig 
látott, s untalan beleütközött a fákba.”19



„Mennek, mendegélnek. Ha hegy akadt az útjukba, könnyen segítettek rajta, mert 
Hegyhengergető koma egyszerűen félretolta. Ha pedig nagy folyó akadt az útjukba, 
azon meg Fanyűvő koma segített azzal, hogy kihúzott egy nagy fát a földből, átdobta a 
vízen, és mint hídon, azon átmentek.”20



„No! Szegény kislány hova forduljon most már? El van csapva azért az egy szóért. 
Szegény lánynak, mit volt mit tenni: összeszedte, ami kis holmija volt, azzal elindult 
világnak.

Megy, mendegél, maga sem tudja, merre, nagy sokára egy nagy gazdaságra talál, 
amiről azt se tudja, hogy kié. Kérdezősködött itt is, ott is, úgy hallotta meg, hogy egy 
nagyon gazdag királyé.

Akkor előadta, hogy mi járatban van, kiféle, miféle. Hogy ő szolgálatot jött volna 
keresni, ha találna.”21

A találkozás a segítővel, adományozóval nem egyszeri esemény az életben. De 
ahogy halad az ember, keresve saját útját az erdőben, egyre gyakrabban kell dönte-
nie, választania, egyre nagyobb tudatosságra van szüksége. S ha az útnak indulásnál 
talán még nem fogta ezt föl, itt már nyugodtan támaszkodhat a tündérmesék 
üzenetére, hogy ne elbukó álhős, elsodort mellékszereplő, hanem főhős legyen saját 
életében.

Ez az a pont, ahol a hősnek empatikus magatartását teszi próbára a mesei törté-
net. Itt hangzik el oly gyakran a „jó tett helyébe jót várj” fordulat. Ez semmiképpen 
nem valami üzleti ajánlat, hiszen a kisegített lény gyakran elő sem fordul később a 
történet során. Még az adományozók esetében is, amikor konkrétan ad valamit a 
megsegített, szépen köszöntött szereplő, akkor is legtöbbször olyan varázstárgyról 
van szó, amelynek haszna csak jóval később derül ki.

Mit jelent hát akkor ez a mondat? Valamiképpen a kölcsönös segítségnyújtásról 
van szó. Arról, hogy a feláldozott érték (elemózsia, erőfeszítés) hosszabb távon 
megtérül, sőt akár többletet is hozhat. Erről ezt mondja az evolúciós pszichológia: 

19 A béka-királykisasszony, In: Kolozsvári Grandpierre Emil (é.n.) 187.p.
20 Fanyűvő, Vasgyúró. Hegyhengergető, In: Illyés Gyula, 261.p.
21 A libapásztorból lett királyné. In: Illyés Gyula (1979) 361.p.



48 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM

”előnyös lehet az együttműködés olyan élőlényeknél, beleértve az embert is, melyek 
csoportban élnek, és rendszeres időközökben találkoznak egymással, a gyakori 
találkozással pedig nő a megtérülés esélye is. Tehát összességében a csoport tagjai 
élvezhetik, hogy időről időre kisegítik őket, ami hosszú távon kimondottan nyereséges 
lehet.”22

A tündérmesék tehát, mint látható, alapvető túlélési tanácsot adnak hallgatóik-
nak, olvasóiknak. Ez, amit proszociális viselkedésnek szokás nevezni, különösen 
világosan megmutatkozhatott a zárt, falusi közösségekben, de valójában érvényes 
ma is, tágabb, de valamiképpen mégis összetartozó közösségekben (például osztály-
társak, autósok, túrázók, vásárlók, stb.). Itt szívesen hivatkoznék a kommunikációs 
képességre mint a varázseszköz vagy a segítő elnyerésének feltételére, és nyilván nem 
is tévednék nagyot.

Ugyanakkor érdemes figyelembe venni Boldizsár Ildikó véleményét, aki így ír 
erről:

„A mese szerkezeti csúcspontja az a pillanat, amikor a hős kapcsolatba kerül a 
segítővel, akár úgy, hogy találkozik vele, akár úgy, hogy a segítő a birtokába kerül. 
Attól kezdve eltökélten követi célját, és valóban olybá tűnhet, mintha mindent a segítő 
végezne el helyette. Propp – aki kifejezetten morfológiai szempontból vizsgálta a 
meséket – nagyon találóan jegyzi meg, hogy ez azért van így, mert a segítőtárs nem 
más, mint a hős képességeinek megszemélyesítője, azaz – és ez a kijelentés a morfoló-
giából a meseterápiába vezet át – a hős és a segítő funkcionálisan azonos személyek.”23

Mire ideér, a mesehős már jócskán benn jár az erdőben. Talán utat is vesztett, s az 
adományozó éppen a cél felé vezető információval ajándékozta meg.

Nézzünk a segítőkre is néhány példát:

„– Na, te legény – mondá –, megöregedtem, kenyeremnek javát megettem, de még 
ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen 
rajta szerencséd.”24



„Amikor Palkó kioldozta a gyík lábát, amaz megszólalt:
– Köszönöm, Kicsi Palkó, hogy részvéttel voltál hozzám. Jó tettedért jót várj. Tedd 

el az aranyfonalat, amit a lábamról leoldottál, még hasznát veszed.”25



22 Gyuris Petra – Meskó Norbert (szerk. 2016): Evolúciós pszichológia mesterfokon, Budapest, Pannónia, 
209.p.

23 Boldizsár Ildikó (2010) 155.p.
24 Az aranyszőrű bárány. In: Benedek Elek (é.n.) 30.p.
25 Örömalma. In: Kolozsvári Grandpierre Emil (é.n.) 269.p.
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„– Ne ölj meg, te szegény ember, mert egész életedre boldoggá teszlek, ha megha-
gyod az életemet.

– Ugyan, mit beszélsz, te kígyófiú, – mondá a szegény ember – nem vagyok én olyan 
bugyuta bolond, hogy higgyek a te ígéretednek.

– Már bizony csak higgy nekem, szegény ember, s nem bánod meg. Nesze, adok 
neked egy acélgyűrűt, húzd fel az ujjadra…”26



„Amint ott eddegélne, csak eleibe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki 
Isten nevében egy falás pogácsát, mert éppen tizennégy álló nap, hogy nem evett. 

– Jó szívvel – mondá a legény –, te kicsi egérke, úgyis talán megsegít a jó Isten, hogy 
nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem.[…]

– Ezt a kürtöt neked adom – mondá az egérke –, tedd el, még hasznát veheted.”27


„Kérdi a királyfi:
– Hát te ki vagy, s mi vagy? Mi a mesterséged?
Mondja a széles mellű ember:
– Én Fúvó vagyok, s egy fuvintásomra a legnagyobb ház is összedől s a legnagyobb 

fákat is pozdorjává töröm.
– Ejnye – mondja a királyfi –, éppen nekünk való ember vagy, állj közénk kenyeres 

pajtásnak.”28

De akárhogyan is, ekkor jön el a pillanat, a térbeli helyváltoztatásé, amikor a 
hősnek át kell lépnie egy másik (felső? alsó? titkos?) világba. S ehhez bátorságra és 
eltökéltségre van szüksége. Ez a mozzanat is valamennyiünknek szól: ha célt 
akarunk érni, ki kell lépnünk a megszokott világunkból, ki a komfortzónánkból. El 
kell hagynunk a látszólagos biztonságot adó hiteinket és előítéleteinket. Igaz, itt egy 
elsőre félelmetesnek tűnő, ismeretlen, kockázatos világba jutunk, ám aztán szinte 
mindig kiderül, valójában ez ugyanolyan világ, mint ahonnan jöttünk, talán csak 
mi, azaz a mesehős változott meg:

„Nekifohászkodott, behunyta a szemét – szervusz, világ! –, ráugrott a falevélre, 
hogy csak elterült rajta, mint egy kecskebéka. No, csakhogy itt van!

Bezzeg elállt szeme-szája, mikor széjjelnézett. Hát itt éppen olyan ország van, 
amilyen odale.”29



26 Az acélgyűrű, In: Benedek Elek (é.n.) 64.p.
27 A király nyulai. In: Benedek Elek (é.n.) 66.p.
28 Szélike királykisasszony. In: Benedek Elek (é.n.) 376.p.
29 Az égig érő fa. In: Benedek Elek (é.n.) 10.p.
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„Az ám, éppen a föld kellős közepéig. Itt volt a lik, amelyiken le lehetett menni az 
alsóvilágba.[…]

Ment, mendegélt Pali az alsóvilágban, s estefelé meglátott egy asszonyt, amint 
éppen vizet merített a kútból. Nézi, nézi, hát ez az asszony csudálatosan hasonlít az ő 
anyjához.”30

Ekkor a hős már viszonylag gyorsan szemben találja magát az ellenféllel, a 
gonosszal. Igen gyakran már a „másik világ” határán feltűnnek sárkányok, melyek-
nek éppen a határ őrzése a feladatuk. Kútnál, hídnál, stb. állnak, mert az élet és a 
halál birodalmát szinte mindig víz választja el. A víz, amely lehet az élet vagy a halál 
(netán a csodás újjászületés, átváltozás) vize. 

„Hajtani kezdte a legény a nyájat, a nyájban az aranyszőrű bárányt. Hajtotta, 
hajtotta, egészen az ezüsterdő hídjáig.

Mikor a hídon is átmentek kibukott a sűrűből a tizenkét fejű sárkány, és se szó, se 
beszéd okádni kezdte a tüzet a legényre. Olyan komiszul, hogy a subája megpörkölő-
dött.

– Megállj, megállj, te tizenkét fejű sárkány, mindjárt megbosszantalak a furulyám-
mal! – mondta a legény.”31



„A rét közepén pedig volt egy forrás, a forrás mellett egy rézvályú.[…]
– Hát – Uram Jézus Krisztus, adj egy kicsi spirituszt! – alighogy az idősebb király-

fiknak bekoppant a szemük, jött a hétfejű sárkány, s a hét szájából szaladt a láng hét 
rőffel előre.

– Gyere csak, gyere – mondá a kicsi királyfi –, emberedre találsz! Hej, hogy meg-
küzdöttek, hogy megerősködtek, de hogy! Még a föld is rengett belé ahogy össze-
összecsaptak, de a kicsi királyfi bizony nem költötte fel a bátyjait. Meggyőzte ő 
egymaga is a hétfejű sárkányt.”32

Ezek a sárkányok viszonylag könnyen (például csellel) legyőzhetők, az igazi 
gonosz, az ellenfél a „másik világ”-ban várja a hőst.

Sokszor vendégként, sógorként, ismerősként fogadja a mesehőst, mintha ereden-
dően volna valami a hősben, ami éppen ezt az ellenfelet hívta életre, éppen ennek az 
ellenfélnek a legyőzését kívánná meg.

Legtöbbször a hős és az ellenfél küzdelme eleinte kilátástalannak tűnik. Hiába 
vágja földbe a hős ellenfelét térdig, mert az kiugrik, és most ő vágja a földbe a hőst 
derékig. Vagy éppen (mint sok mesében) a gonosz először le is győzi, megöli a hőst 
(akár apró darabokra is vágja), és csak valamely segítőnek köszönhető (például táltos 

30 Erős Pali. In: Benedek Elek (é.n.) 238.p.
31 A csodafurulya. In: Kolozsvári Grandpierre Emil (é.n.) 2.p.
32 A fekete havas. In: Benedek Elek (é.n.) 16.p.
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paripának, leányfejű kígyónak), hogy a hős újra és újra feltámad, és csak miután 
egyre jobban megerősödve, megszépülve újjászületik, lesz végül képes felülkerekedni 
a gonoszon.

„Kettőt-hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált:
– Állj meg, hé! Innét tovább nem mégy, míg nem jössz velem az ólomszérűre, s ott 

meg nem birkózol.
– Jól van – mondta a fiú – csak menjünk, ha meguntad az életedet.
Kimennek az ólomszérűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy 

bokáig süppedett a szérűbe. […]
– De a fiú is kiugrott nekifohászkodik, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szérűbe.
– No, most gyere ki, ha tudsz!
– Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját s lenyisszantotta az óriás 

fejét.”33


„A sárkány nagyot szisszent.
Ejnye, sógor, de kemény a kezed!
– Hát – feleli Fanyűvő –, így szoktam odahaza parolázni, sógorkám!
– No, gyere – feleli a sárkány –, együnk egy kicsit előbb, mert éhes vagyok! Azután 

megbirkózunk. Amelyikünk erősebb, az lesz a győztes. […]
Harmadszorra Fanyűvő úgy vágta a sárkányt a földbe, hogy csak a fejei voltak ki. 

Azzal kapta a fejszét, és a sárkány minden fejét levágta, a nyelveket pedig a tarisznyá-
jába rakta.”34



„Megkeresték Rózsát, megfogták, összeaprították mint a torzsát, és kihányták az 
ablakon.

Reggel az óriások megint elmentek keresetre.
Akkor a bokorból előmászott egy szép, leányfejű kígyó, és Rózsa testének minden 

kicsi darabját összeszedte, összerakogatta. […] Egy közel való forrásból élő-haló vizet 
hozott, avval is meglocsolta.

Rózsa egyszer csak talpra szökött. Hétszerte szebb és erősebb lett, mint azelőtt.”35

A gonosz legyőzése, a nehéz feladat megoldása egyúttal a keresett tárgy, személy 
megtalálását, megszabadítását is jelenti, és már csak a lakodalom, a hétköznapi 
felnőtt világba való belépés marad hátra. Mire ideér a hős, aki a mese elején valami 
hétköznapi ember (legkisebb királyfi, szegény legény stb.) volt, igazi hőssé válik. 
Ehhez azonban sokszor még egy utolsó csodára, valamiféle csodás átváltozásra is 
szükség van:

33 A zöld király. In: Benedek Elek (é.n.) 321–322.p.
34 Fanyűvő, Vasgyúró, Hegyhengergető, In: Illyés Gyula (1979) 274.p.
35 Rózsa vitéz. In: Illyés Gyula (1979) 232.p.
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„– Ne félj tőlem, szépséges szép királykisasszony! Nem vagyok én sárga kicsi kígyó, 
én egy elátkozott királyfi vagyok. Apám arra átkozott, hogy hét esztendeig, hét hétig és 
hét napig kígyóbőrben járjak.”36



„Telemeríti a süvegét a királyfi, aztán szépen felhasítja a nádszálat, nehogy 
megsértse a világszép Nádszál kisasszony gyönge testét, s ím, csak kipattan a nádszál-
ból egy olyan szépséges szép leány, amilyent még emberi szem nem látott. Ott mindjárt 
egymás nyakába borultak.

– Te az enyém, én a tied, ásó, kapa s nagyharang válasszon el minket!”37



„Akkor az ezüstmedve megrázkódott egyszer, s mindjárt Tűzmadár lett belőle. 
Megrázkódott még egyszer, s gyönyörű szép leány lett belőle.

– Meg ne rázkódjál még egyszer! – kiáltott rá Bátor Ákos. – Ennél szebb úgysem 
lehetnél.

Nem is rázkódott meg a gyönyörű szép leány, hanem a nyakába borult Bátor 
Ákosnak. El sem eresztette, míg a pap össze nem eskette őket”38



„Akkor a kép mellől lepattant egy szép veres huszár, kezében karddal. Kardjával 
levágta a kakas nyakát, s így lett vége Ej Hajnak.

Azt mondja akkor a huszár a királykisasszonynak:
– Mondd meg nekem most már, leszel-e a feleségem vagy nem?
– Leszek, ha édesapám is megengedi.”39



„Estére kelve Disznófickó keresztülbütyközött a fején, s lett belőle egy tiszta 
gyémánt királyúrfi. A varas disznóbőrt, amiből kibújt, odaakasztotta az ágy gomb-
jára.

– Szívemnek szerelme, szívemnek kegyese, szeress engem – mondta a feleségének.”40



36 Sárga kicsi kígyó. In: Benedek Elek (é.n.) 200.p.
37 Világszép Nádszál kisasszony. Benedek Elek (é.n.) 350.p.
38 Bátor Ákos. In: Kolozsvári Grandpierre Emil (é.n.) 303–304.p.
39 Ej Haj. In: Illyés Gyula (1979),424.p.
40 Disznófickó. In: Kolozsvári Grandpierre Emil (é.n.) 440.p.
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„De erősködik a gyíkocska:
– Mondom, csak vágj engem oda a kőhídhoz!
A királyfi váltig ellenkezett, de amikor látta, hogy a gyíkocska mennyire elszontyo-

lodott, bekumta, vagyis jól behunyta a szemét, és úgy vágta a gyíkocskát oda a 
kőhídhoz. Hát erre mit lát? Egy gyönyörű szép fehérnépet a gyíkocska helyett. Azt 
mondja a szép lány:

– No, királyfi, rám ismersz-e?”41

Félreértések elkerülése érdekében muszáj utalnom arra, amiről bőséggel volt szó 
egyik korábbi munkámban, hogy a lányok épp ilyen nehéz próbák, alvilágjárás, 
feltámadás, átváltozás útján jutnak el a boldog felnőtté váláshoz. Itt csak emlékezte-
tőül utalok néhány magyar népmesére. Például Leányszín Bálint42, Szép Cerceruska43, 
Az aranyhajú hercegkisasszony44

A mesehős ezzel elérte, kiküzdötte, hogy a fele királyságot és a boldog szerelmet 
elnyerő királyfi/királykisasszony legyen belőle a saját életében.

Ha csak idáig tekintjük át a tündérmesék szerkezetét, akkor is láthatóvá válik, 
hogy a mesehős útjának (életútjának) van célja, értelme. Ez pedig nagyon leegysze-
rűsítve úgy fogalmazható meg, hogy felnőtt, a világot megismerni akaró, a boldogsá-
got kereső emberré kell válnia. A már többször idézett Hankiss Elemér az emberi 
élet értelmére, céljára kérdezve többek között Jungra hivatkozik. „Carl G. Jung 
tágabb keretben mond valami hasonlót: »Létem értelme az, hogy az élet egy kérdést 
tett fel nekem. Vagy megfordítva, én magam vagyok a kérdés, amely feltétetett s 
világnak, és nekem magamnak kell megtalálnom és elmondanom a választ, mert ha 
nem teszem meg, akkor a világ válaszától válok függővé.« Ami azt jelenti, hogy 
elvesztem a szabadságomat.”45

Tovább egyszerűsítve a választ: az ember dolga, létének értelme, tartalma, hogy 
megtalálja önmagát, hogy válaszolni tudjon arra a kérdésre: Ki vagyok én?

S ha így tekintünk a tündérmese szerkezeti egységeire, láthatjuk, erről van szó. 
Az útnak induló, hétköznapi mesehős tulajdonságai fokozatosan bontakoznak ki 
előttünk, miközben saját útját, célját keresi ebben és a másik világban egyre inkább 
találja meg önmagát. Ezzel a lakodalom előtti-utáni átváltozásnak is megnyílik 
üzenete: ott és akkor mutatkozik meg végképpen a hős/hősnő valódi énje, személyi-
ségének teljessége.

41 Ribike. In: Illyés Gyula (1979) 49.
42 Leányszín Bálint. In: Kolozsvári Grandpierre Emil (é.n.) 45.
43 Szép Cerceruska. In: Benedek Elek (é.n.) 12.
44 Az aranyhajú hercegkisasszony. In: Arany László (é.n.): Magyar népmesegyűjtemény, Budapest. Frank-

lin, 197.p,
45 Hankiss Elmér (2006) 260–261.p.
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A FANTÁZIA FORRÁSAI – RÓMA ÉS 
A KÖZÉPKOR

GALUSKA LÁSZLÓ PÁL1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

PÁL LÁSZLÓ GALUSKA: SOURCES OF FANTASY – ROME AND 
THE MIDDLE AGES

In our study we wish to continue our reflection on the birth of fantastic literature. 
My colleague, Mirkó Feleky, wrote about the ancient Greek philosophical principles, 
especially the platonic ideal-doctrine. At Plato the germ of the concept of the 
"secondary universe" first appears. In our present writing, the emphasis is on the 
neo-Platonic philosophical thinking of Roman times and early Christianity. In our 
work we are studying Apuleius: The Golden Ass (Asinus aureus) and St. Agustine of 
Hippo: The City of God (De Civitate Dei). Lovecraft, H. P. has mentioned both works 
as an important precedent in his famous study: Supernatural Horror in Literature. 
After we travel to the Middle Ages: the essay examines two textual monuments of the 
Germanic and Celtic cultural treasures: the Beowulf legend and, within the Arthurian 
legend, the story of Sir Gawain and the Green Knight. Both of these works are crucial 
not only for the early fantasies but also for the work of major authors such as Tolkien.

Dolgozatunkban folytatni kívánjuk a fantasztikus irodalom megszületéséről elkezdett 
gondolatfolyamunkat. Kutatótársam, Feleky Mirkó munkájában2 az ókori görög 
filozófiai alapvetésekről írt, hangsúlyosan Platón ideatanát vette vizsgálat alá, 
amelyben először megjelent a „másodlagos világ” gondolatának csírája. Jelen írásunk-
ban a római kor és a korai keresztény neoplatonikus filozófiákra helyezzük a hang-
súlyt: jelesül Apuleius: Az aranyszamár3 című regényét és Szent Ágoston: Az Isten 
városáról4 című munkáit tanulmányozzuk. Mindkét művet a fantasztikum (fantaisist) 
fontos előzményként említi H. P. Lovecraft: Természetfeletti rettenet az irodalomban 

1 Galuska László Pál PhD, főiskolai docens, Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Művészeti és 
Anyanyelvi Nevelési Tanszék, Kecskemét.

2 Feleky (2017) 58–64. p.
3 Forrásszövegünk: Apuleius (1959): Az aranyszamár. Fordította Révay József. Budapest, Magvető.
4 Szent Ágoston (1859)
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(Supernatural Horror in Literature) című tanulmányában.5 Ezt követően a germán és 
kelta kultúrkincs két szövegemlékét: a Beowulf-legendát és az Arthur-legendakörön6 
belül Sir Gawain és a Zöld Lovag történetét vizsgáljuk meg. Mindkét mű alapvető 
fontosságú nemcsak a korai fantasyk, hanem az olyan meghatározó szerzők, mint 
Tolkien munkássága szempontjából.

A fantaisist (sic!) kifejezést nem véletlenül használtuk bevezetőnkben. Lovecraft – 
megfelelő megnevezés híján – így nevezte általában azt, amit ma összefoglalóan 
fantasztikumként említünk. A fantasztikus irodalom három irányzata: a sci-fi 
(science fiction; tudományos-fantasztikus irodalom), a horror (rémtörténetek) és a 
fantasy (fantáziairodalom) csak később különült el jól definiálható módon.7 

Mindhárom tendenciának vannak markáns és jól felismerhetően sajátos jegyei, 
azonban közös vonásaik is, ahogyan ezt már korábban is kifejtettük.8 Ezeket a közös 
tulajdonságokat a Fantasy Enciklopédiája (Encyclopedia of Fantasy) így foglalja 
össze:

„Ha a fantasynek (és akár az egész fantasztikus irodalomnak) van más célja is a 
szórakoztatáson túl, akkor az, hogy megváltoztassa az olvasóban a valóságról alkotott 
képet. (…) A jó fantasy beviszi az olvasóját az újragondolt észlelés játszóterére, arra a 
helyre, ahol csak az emberi képzelet korlátai szabnak határt gondolatainak… A leg-
több ízig-vérig fantáziaszöveg mélyén ott van a vágy, hogy megváltoztassa az olvasót. 
Az igazi fantasy definíció szerint felforgató és változásra késztető műfaj.”9

Maga a fantasztikum a klasszikus görögség korának végén, Platón ideatanával, az 
ebben megfogalmazott túlvilág képzetével együtt jelent meg az emberi gondolkodás-
ban, és ez a gondolat – a reális mögött rejtőző paranormális – tekinthető a fantaszti-
kus irodalom kiindulási pontjának.

„A (platóni) ideatan lesz minden későbbi túlvilágképzet forrása, s a 
neoplatonikusok tevékenységén keresztül még a kereszténység szellemi alapja is. 
Ugyanakkor nemcsak filozófiai eszme, hanem – paradox módon – maga is idea lesz. 
Az emberiség gondolkodásába kitörölhetetlenül bevésődik evilág tökéletlenségének 

5 Magyarul olvasható például itt: Howard Phillips Lovecraft. 2003. 443 – 511. p.
6 Itt a „legenda” szót nem a „kontinentális” értelemben („olvasandó” – szentek életéről szóló csodálatos 

történet), hanem – az egyszerűség kedvéért – angolszász kulturális értelemben (a hagyományban léte-
ző, de nem hitelesített történet) használjuk. (Erről lásd például az Oxford Dictionary Legend szócikkét, 
2019

7 Lásd például Kisantal (2003) 14–23. p. 
8 Például Galuska – Feleky (2019)
9 „Perception” és „Fantasy” szócikkek, In: Clute – Grant (1997) „…if Fantasy (and debatably the 

literature of the Fantastic as a whole) has a purpose other than to entertain, it is to show readers how to 
perceive; an extension of the argument is that fantasy may try to alter readers' perception of Reality.” (…) 
„A fantasy text is a self-coherent narrative. When set in this world, it tells a story which is impossible 
in the world as we perceive it; when set in an otherworld, that otherworld will be impossible, though 
stories set there may be possible in its terms.”
Idézi: Duriez (2016) 222.p.
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gondolata, s egy szebb, boldogabb másik világ utáni vágy: mindenfajta későbbi 
eszképizmus, ideálkeresés – végső soron pedig a fantasztikum – egyik legmeghatáro-
zóbb eredőjeként.”10

Ennek folyományaként a fantasztikum többé nem kerülhető meg: bárki bizony-
gassa is, hogy nem hisz semmiben, ami a valóságon túl van, a valóságfelettiség, a 
valóságon túliság gondolata, a normális világ örök rendjébe vetett kétely örökre 
befészkelte magát a gondolkodásunkba.

A FANTASZTIKUM MEGJELENÉSI FORMÁI

De hogyan ragadhatnánk meg magát a fantasztikum lényegét? Tzvetan Todorov az 
írott művekben fölbukkanó jelenségként vizsgálta, és így definiálta:

„A fantasztikum lényege az olvasó bizonytalansága, ingadozása azt illetően, hogy 
az olvasott történetből mit higgyen valóságosnak, s mit fikciónak.”11 

Egy igazi fantasztikus történetben sosem kapunk tudományos szempontból 
elfogadható magyarázatot a különös jelenségekre, mégis úgy érezzük, amit olvas-
tunk, akár igaz is lehet – emiatt zavarodunk tőle össze. A fantasztikus mű gyakran a 
valóság „hétköznapi” szabályának/szabályainak megszegésével fordul a fantaszti-
kum irányába.12

Mielőtt mélyebben merülnénk néhány korai fantasztikus mű vizsgálatába, először 
fel kell idéznünk, amit a fantasztikum hatásmechanizmusáról tudunk. Todorov 
szerint fantasztikumot a „valóshoz” és a „képzelthez” viszonyítva határozhatjuk 
meg. A fantasztikum megjelenése akkor következik be, amikor egy ismerősnek, 
„normálisnak” tűnő közegben valami oda nem illő, természetfeletti, szokatlan zajlik 
le, amely nem magyarázható az ismert világ törvényeivel. A szemlélő számára ezt 
követően két megoldás lehetséges: ha az észlelt jelenség „érzékcsalódásnak” a 
„képzelet játékának” minősül, a világrend az addig ismert formában továbbra is 
működhet, de amint elismeri, hogy a jelenség valóban végbement, tehát a „valóság 
része”, rá kell ébrednie, hogy a világot nem ismert törvények irányítják. Ugyanakkor 
az olvasóban mégis bizonytalanságnak kell maradnia a fantasztikus eseménysor 
„valódiságát” illetően; a szemlélő habozása a „természetes”, illetve a „természetfö-
lötti” között teremti meg a fantasztikus hatást.13 „A teljes hit, akárcsak a tökéletes 
hitetlenség, kívülre vezetnének a fantasztikumon, amelyet a habozás éltet.”14

Amikor egy művet a fantasztikum szempontjából vizsgálunk, végig kell járnunk 
azokat a lépcsőfokokat, amelyek a fantasztikus hatásig vezetnek. 

10 Feleky (2017)
11 Todorov (2002) 30. p.
12 Todorov (2002) 142. p.
13 Todorov (2002) 25. p.
14 Todorov (2002) 30. p.
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1. A szöveg (a megfelelő olvasat által) arra kell kényszerítse az olvasót, hogy a 
műben szereplő világot „valósnak”, „hitelesnek” tekintse, ugyanakkor haboz-
zon hit és hitetlenség között a közölt eseményekkel kapcsolatban.

2. Az olvasó szerepét a szerző egy művön belüli karakterre is „bízhatja” (ezt 
nevezik az angolszász forrásokban „nézőpontkarakternek” – viewpoint-
character), így a habozás a mű témájává válik.

3. Az olvasónak el kell utasítania a szöveg mind allegorikus, mind a költői 
értelmezését.15

A fantasztikus hatás mértékét Todorov a következő táblázatban szemlélteti:

Különös Csodás
tiszta különös fantasztikus-különös fantasztikus-csodás tiszta csodás16

Különös: szokatlan, de magyarázható.
Csodás: nincs rá természetes magyarázat.

Todorov úgy véli, hogy az ő rendszere szerint mindenekelőtt a fantasztikus-csodás 
alműfajok felelnek meg a fantasztikum elvárásainak. Az ilyen szövegekben az olvasó 
számára eleinte úgy tűnhet, mintha a történetben felbukkanó különös jelenség(ek)re 
volna természetes magyarázat, később kiderül, hogy csak transzcendencia feltétele-
zésével értelmezhető(k). Ez a sajátosság leginkább a horrorra, illetve a fantasyre 
jellemző. Így – Todorov kifejezésével élve – e művekben jelenik meg a „legtisztább 
fantasztikum”.17

Ha egy fantasztikus művet vizsgálunk, arra is rájöhetünk, hogy a történetben 
személyében vagy tárgyában nem kell feltétlenül valóságfölötti elemnek szerepelnie. 
Maga a narráció is fantasztikussá tehet egy jelenséget; gyakorlatilag bármilyen 
témából lehet ilyesfajta írás, ha megfelelően adjuk elő.18 Ez azt is jelenti, hogy a 
fantasztikum, mint emóció kiváltása stiláris eszközökkel is történhet, amelyek a 
következők lehetnek:

1. Fokozás (a szöveg fokozással készíti elő a fantasztikumot, például egyre 
félelmetesebb, feszítettebb szinonim jelzőkkel, eseményleírásokkal).

2. Késleltetés (a magyarázatot hordozó tartalmas információ a szöveg végére 
kerül). Ennek a fönti két sajátosságnak „íve” van, egyfajta linearitást eredmé-
nyez: emiatt azt a veszélyt hordozza, hogy a szöveg második olvasásánál a 
fantasztikus hatás elenyészik.

15 Todorov (2002) 31–32. p.
16 Todorov (2002) 42. p.
17 Todorov (2002) 48. p.
18 Maár (2001) 160–172. p.
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3. Elhallgatás (a szerző szándékosan nem osztja meg a tartalmas információt az 
olvasóval.) Itt a fantasztikus hatás későbbi olvasatokban is megmarad.19

KÉSŐ ÓKORI FANTÁZIA: AZ ARANYSZAMÁR 
FORRÁSVIDÉKE

Az első vizsgálatunk alá vont mű Lucius (madauroszi) Apuleius [másként: Apollios 
vagy Apuleiosz Madaurosz] (Kr. u. 125 – 180): Az aranyszamár (Asinus aureus) vagy 
másik ismert nevén: Átváltozások (Metamorphoses)20 című regénye. Szerzőnk 
Karthagóban született, Szent Ágoston „földije”. Félig numida, félig getul (berber) 
származású. Kalandos és hányattatásokkal teli életének megkoronázása latin nyelvű 
regénye, mely Titus Petronius Arbiter töredékes Satyriconján mellett az egyetlen 
utókorra maradt többé-kevésbé teljes mű a római kultúrából. A főhőse egy Lucius 
nevű fiatalember, aki Korinthoszban született, és Thesszáliában –egy boszorkány 
csodaszerének hibás felhasználása miatt – szamárrá változik. Igavonó és hátas 
jószágként megtapasztalja az emberek valódi természetét, akik háziállataik előtt 
aztán végképp nem rejtegetik valódi indulataikat. Végül csodálatos fordulattal – és 
Isis istennő segítségével – visszanyeri eredeti alakját, s egy bölcsebb és jobb emberré 
válva kerül ki kalandjaiból.

A regény alapjai Patrai Lukiosz görög szerzőtől származnak, de a cselekményt 
feldolgozta Pszeudo Lukiánosz is.21 A főhős(ök) megnevezése (mindegyik feldolgo-
zásban Lukiosz / Lucius) feltehetően innen – szerzői(k) „keresztnevéből” – eredez-
tethető. Az általunk vizsgált mű eredeti címe: Átváltozások (Metamorphoseon libri 
XI) arra is utal, hogy Apuleius műve 11 fejezetből áll, illetve már előrevetíti a csodás 
elemeket (az átváltozásokat) is a szövegben. 

TALÁLKOZÁS A TÚLVILÁGGAL

Bár a szamárként vándorló Lukiosz / Lucius históriájának e legteljesebb kifejtettségű 
változata egyike a legkorábbi fantasztikus irodalmi szövegeknek az európai kultúrá-
ban, elmondható, hogy „teljes fegyverzettel” pattant ki alkotója fejéből. Már az I. 
könyv három fejezetében megkezdődik az a folyamat, amelyet Todorov a fantaszti-
kus hatás előfeltételei között bemutatott. A főhős Thesszáliába utazik, s útja közben 
fültanúja lesz Arismenes vándorkereskedő történetének, annak barátjáról, 

19 Todorov (2002) 76–79. p.
20 Természetesen nem összetévesztendő Publus Ovidius Naso hasonló című epillion-füzérével. Maga a 

szerző még – sajátos görögös latinsággal – Metamorphoseon libri XI címen is jegyzi művét.
21 Falus (1980) 657–661. p. A Pszeudo Lukiánosz-név egy olyan szerző megnevezése, akinek műveit soká-

ig Szamosztratai Lukiánosznak (Kr. u. 120–185) tulajdonították. Lásd például Jope (2011) 103–120. p.
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Socratesről, akin egy Meroe nevű boszorkány áll szörnyű bosszút: álmában átmetszi 
a torkát és kitépi a szívét. Az úti elbeszélés nézőpont-karaktere (elbeszélő-szereplője) 
Arismenes, aki memorat-szerűen, saját élményként adja tovább a boszorkánytáma-
dás és gyilkosság hátborzongató eseményeit. A fantasztikumra jellemző elemek: a 
Socrates élete kioltását eredményező ostrom éjjel zajlik, Arismenes és társa közös 
szállásán, másnapra kelvén azonban Arismenes megkönnyebbülve tapasztalja, hogy 
Socrates – mintha mi sem történt volna – fölébred, s álomnak véli az éjszakai 
történéseket.22 Útközben aztán egy folyóhoz érnek, s ott Socrates – miután ivott 
annak vizéből – holtan esik össze. Ebben a pillanatban válik érthetővé Meroe átka, 
amelyet akkor mondott, amikor a gyilkosságot követően egy tengeri szivaccsal 
tömítette el Socrates sebét: „Hallsza, szivacs, tengerben születtél, folyóvízen át ne 
menj!”

Azonban hiába igazolja története hitelességét maga az elbeszélője, egyik hallgatója 
hazugságnak nevezi, s így Lucius (és maga az olvasó is) kétségek közt marad annak 
valóságtartalmát illetően. Íme, az a bizonytalanság, amelyet Todorov a fantasztikum 
egyik alapjának nevez.

A II. és a III. könyvben fokról-fokra készíti elő a szerző Lucius átváltozását: a 
fantasztikum egyre „kézzelfoghatóbban” és személyesebb módon közelít a fősze-
replő felé. Lucius Hypata városában a zsugori Milo, és annak veszedelmes szépségű 
felesége, Pamphile házában száll meg. Itt elcsábítja a szép kis szolgálólányt, Fotist, 
majd meghívják nagynénje, Byrrhena villájába, egy lakomára. A lakomán egy 
Thelyphron nevű eltakart arcú vendég történetével ismerkedünk meg, aki fölöttébb 
rémisztő halottvirrasztásáról mesél, amelynek során, gonosz szellemek támadása 
miatt, orrát, fülét vesztette. Thelyphron históriája már nehezebben negligálható, 
mint korábban Arismenesé: maradandó sebei tanúskodnak hitelességéről. A valósá-
gon túli immár tapintható közelségbe kerül: de még nem szubjektív élmény az 
egyelőre másodlagosan narráló főhős számára.

Hazafelé menet, Milo kapujánál azonban rablótámadásba keveredünk. Lucius 
önvédelemből kardot ránt, lekaszabolja a martalócokat, de az előözönlő embertömeg 
nem hisz a halálra rémült fiatalembernek, aki hármas gyilkosság vádjával bíróság elé 
kerül. A bírósági tárgyaláson aztán kisül, hogy szertevagdalt „támadói” üres 
kecskebőr-tömlők, amelyeket addig ismeretlen bűbáj elevenített meg,23 és egész 
kálváriája a helyileg igen tisztelt „Nevetés istenének” bemutatott áldozattétel volt 
csupán; az egész város hősünkön mulat. Ez már közvetlen élmény, s az olvasó (és 
Lucius) készen áll a regény legfontosabb fantasztikus eseményének elfogadására: a 
főhős szamárrá változásának bekövetkeztére.

22 A szerző itt egyébként mesteri módon fokozza a feszültséget: Arismenes – mivel sejti, hogy gyilkosság-
gal vádolhatják meg – szökni próbál, a kapus azonban feltartóztatja. Visszakerülnek a szobába, s ekkor 
riad fel a halottnak vélt Socrates.

23 Később – Fotis elbeszéléséből – tudjuk meg, hogy a kecskebőr tömlők Pamphile félresikerült varázslata 
miatt kerültek a házhoz: a szolgálólány úrnője kedvesének haja helyett kecskeszőrt adott asszonyának a 
szerelmi bűbájhoz, és a tömlők ennek hatására „maguktól” rohantak tülekedve a kapuhoz, a rémült és 
kissé borgőzös Lucius mellé.
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ÁTVÁLTOZÁS UTÁN

Az ajtó, amely a szürreális és a reális között helyezkedik el, kétségkívül Lucius 
szamárrá változásával nyílik meg. Az átalakulás után a fantasztikum a hétköznapi 
világ szerves részévé válik, ezáltal hatásai a továbbiakban már nem fantasztikumként 
érvényesülnek. Ezen a ponton meg kell jegyeznünk, hogy Apuleius nemcsak a reális 
világ ismert törvényeinek kétségessé tételével operál, hanem a fantasztikum érzetének 
kiváltásánál stiláris eszközöket is használ, a fokozást, a késleltetést és az elhallgatást. 

Átváltozását követően rablók támadják meg Milo házát, és mindenféle egyébbel 
együtt a szamár-Luciust is magukkal hurcolják, aki szamárként megtartja emberi 
értelmét, de elveszíti a beszédkészségét. Büntetése az, hogy emberként kell megta-
pasztalnia az állati lét kiszolgáltatottságát és árnyoldalait. Jutalma azonban az, hogy 
tökéletesen megismerheti a kendőzetlen emberi természet sajátosságait. 

A IV-V-VI. könyv foglalja magába a szamár-Lucius kalandjait a rablóbarlangban. 
Valójában azonban nem is ezek a történések a leghangsúlyosabbak: a martalócok 
egy új portya áldozataként egy gyönyörű lányt hurcolnak szállásukra, ő Charite, az 
esküvőjéről elrabolt menyasszony. Neki és a háttérben eszegető szamárnak meséli el 
a zsiványok gazdasszonya a következő mesefolyamot, Psyche és Amor szerelmének 
históriáját. Ez a történet, a szerelmét megtaláló és elveszítő Psyche kálváriája, 
előrevetíti Lucius további sorsát, de reményt is ad a boldog végre.24 Azonban a 
fantasztikum itt már a semmibe vész: ami innen következik, az a mesék birodal-
mába tartozik. Amikor a fantasztikum és a mindennapok egymás részeivé válnak, 
akkor a fantasztikus hatás már nem működik, „csupán” a valóságfölöttiség, de ez a 
todorovi rendszerben kívül esik a fantasztikus-különös és a fantasztikus-csodás 
hatókörén, és átvezet a tiszta csodás világába.

A IX-X. könyv kalandjai realisztikusak, inkább az erotikum, mint a fantasztikum 
játssza bennük a főszerepet; a későbbi európai novellairodalom szempontjából 
tekinthetjük őket forrásértékűnek. A történet szimbolikus jelentéskörében – a 
megaláztatástól a megtisztulásig – megvan a maguk szerepe, de lényegileg már alig 
található bennük valóságon túli esemény. Sor kerül rontásra, szellemidézésre, de 
ezek a praktikák inkább a hiedelmek és a korabeli vallások területére vezetnek. A X. 
könyvben hősünk sorsa szamárként is jobbra fordul, azonban itt kerül sor a legna-
gyobb bűnök elkövetésére, például Luciust arra kényszerítik, hogy egy asszonnyal 
fajtalankodjék. Még cirkuszban is fel akarták léptetni, hogy egy halálra ítélt gyilkos 
némberrel „szerepeljen”, aki megölette férje húgát – mert azt hitte róla, hogy 
házastársa szeretője –, majd a férjét, és saját leánygyermekét is méreggel emésztette 
el, s még ki tudja, hány szerencsétlent ölt meg, mire kiderült az igazság. Ezzel a 
szörnyeteggel kellene Luciusnak szerelmeskednie a porondon. Az emberi és az állati 
itt, ezen a ponton válik legviszonylagosabbá: az emberformájú ember, aki gonosztet-
teivel leginkább kivetkőzik emberi mivoltából, és az állatformájú ember, aki iszonyo-

24 Takács (2019)
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dik az embertelenség e fokától. A szamár inkább megszökik, és Cenchreae kikötővá-
rosba menekül. Ott Isis istenasszony jelenik meg álmában, s kegyelméről biztosítja.

VISSZATÉRÉS

A XI. könyv a visszaváltozásról szól: Isis rózsái megmentik Luciust az istennő 
körmenetében. Végül Osiris és Isis papja lesz belőle, akit szamárbőrben átélt kaland-
jai az átlagemberénél jóval nagyobb bölcsességgel ruháznak föl. 

Lucius többször is életveszélybe kerül kalandjai során. A fantasztikus világnak 
van veszélyes oldala is. Számos történet szól olyan emberekről, akik azt gondolták, 
irányítani tudják a valóságon túli hatalmakat, s ezért ezek végül maguk alá gyűrik, 
és elpusztítják őket. Maga Lucius is azért válik állattá, mivel tapasztalatlanságában 
olyan erőt kívánt használni a maga javára, amelynek természetéről fogalma sem volt 
korábban. Megmenekülése annak köszönhető, hogy gyorsan belátja azt, hogy 
akaratlagosan nem tudja a maga javára kényszeríteni a felsőbb hatalmakat, s így 
csupán szemlélőként, reménykedőként és vezeklőként sodródik az eseményekkel.

SZENT ÁGOSTON: ISTEN VÁROSÁRÓL

Következő könyvünk teológiai értekezés, és nem szórakoztató regény. A leírásai 
azonban nem kevésbé színesek és plasztikusak, mint elődjéé. Szerzője Szent Ágoston 
(Aurelius Augustinus, Kr. u. 354 – 430), aki történetesen földije (bár nem kortársa) 
Apuleiusnak, Hippo (Hippo Regius – a mai Annaba) mindössze 137 km távolságra 
fekszik Madaurosztól (jelenleg: M’daurus), Apuleius szülővárosától. A több mint két 
évszázadnyi távolság, mely időben közöttük áll, persze kihatással van a szellemiségre: 
míg Apuleius a neoplatonikus gondolatkört misztériumvallásának hátteréül, addig 
Ágoston a mind jobban terjedő kereszténység ideológiai támaszául használja föl. 

Szerzőnk Isten városáról című művében jól érzékelhetőek a keresztény egyházatya 
és szerző platonista gyökerei. Már könyve bevezetőjében megjelenik Isten városának 
kettős: a fizikai világba vetett, az időnek és térnek kiszolgáltatott, és az időn és téren 
kívüli romolhatatlan mennyei és ideális képe.25 

„Az Isten dicsőségteljes városát, tekintve azt egyfelől az idők múlékony folyamában, 
midőn a hitből merítve életét ideiglenesen gonoszak közt zarándokol, másfelől pedig 
az örök hajlék azon állandóságában, melyet türelmesen vár míg az igazság ítéletté 
nem változik, legfőképp ekkor nyerve el a véggyőzelmet és teljes békét, az Isten eme 
városát szándékozom ezen […] műben védeni azok ellen, kik e város Alkotójának 
isteneiket eléje teszik.”

25 Szent Ágoston (1859) 1–2. p.
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TEOLÓGIA ÉS FANTÁZIA

Az Isten városáról oldalain számos olyan rész és idézet van, amely visszaköszön 
Tolkien műveiben. Például a 12. könyv, amelyben szerzőnk a jó és a gonosz angyalok 
azonos természetéről nyilatkozik, s amelyben megjelenik az az alapgondolat, hogy a 
lázadó angyalok és Isten és a jó angyalok ellenei gúnyból másolják a teremtést. 
Tolkiennél ugyanez a gondolat az orkok természetének magyarázatában érhető 
tetten.

Tolkien orkjainak démonikus természete nemcsak az orkok északi eredetű 
irodalmi hátterében, hanem a katolikus teológiai gondolkodásban is gyökeredzik. 
A bukott angyalok és a teremtés megrontásának kérdésköréről Tolkien is nyilatko-
zik. Itt azt is kinyilvánítja, hogy „határozott különbségek” vannak a keresztény 
mitológia és az általa kreált mítosz világában a „lázadás” és „megrontás” indítóokai 
tekintetében. A keresztény mitológiában a romlás oka az angyalok lázadásában 
keresendő, és abban, hogy a Sátán behozta a bűnt a teremtésbe; Éä világában a 
romlás Melkor azon vágyában gyökerezik, hogy szeretné birtokolni a teljes teremtő-
erőt, amely Ilúvatarnál van, ezért kerülnek be disszonáns és romlott elemek a 
teremtésbe még annak kezdete előtt, az ainuk éneke idején.26 Romlottságuk egyik fő 
oka az, hogy természetük „teljességgel ellentétes a jóval”, de még a jó iránti vággyal 
is, ugyanezt láthatjuk a bukott angyalok esetében is. Ennek a démonábrázolásnak 
Szent Ágoston az egyik fő forrása, aki egyik legismertebb és legfontosabb művében 
rendet akar tenni a démonok tisztázatlan értelmezése körül.27 A pogány görög 
filozófiai gondolkodásban a démon (daimón) még egyáltalában nem gonosz, hanem 
csak egy az emberi és az isteni világ közt közvetítő szellemi lények közül. Ágoston 
azonban úgy véli, hogy nincsenek „jó” démonok. Mert – érvel – a jó lényeket 
(például angyalokat) mennyei béke tölti el, viszont a démonokat „érzelmi viharok 
dúlják”. „Ezeket a viharokat és forgószeleket mérhetetlen távolság választja el az égi 
istenek nyugalmától.” De – folytatja gondolatmenetét – a gonosz szellemek nemhogy 
a mennyei seregekkel; még a bölcs emberekkel sem összehasonlíthatók, hiszen nem a 
lelkük, hanem egyenesen az értelmük háborog, s így olyan cselekedeteket is végre-
hajtanak, amelyeket a bölcs ember az igazságosság és az értelem nevében visszautasí-
tana. „Inkább az ostoba halandókra hasonlatosak – bár azt is mondhatnám, hogy 
rosszabbak náluk, mivel azt a megérdemelt büntetést kapták, hogy gyógyíthatatla-
nok”, mivel lelkük egyetlen része sem áll szilárdan az erény és igazságosság talaján 
– és így nem tudják saját indulataikat sem csillapítani.28 Ebben az értelemben tehát a 
démonok nemhogy a mennyei lényeknél, hanem még az emberiség „jobbik” részénél 
is alávalóbbak, habár nem értelem nélküliek.

26 Lásd például: Tolkien (1993) 270. p. Lásd még: Galuska – Feleky, 2018.
27 Aurelius Augustinus (Szent Ágoston): A démonokról (De Civitate Dei, IX. könyv, 2. fejezet). In: Ma-

gyar László András, 2003. 13–42. p.
28 Magyar (2003) 16–17. p.
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A démonoknak az istenekhez hasonlóan örökkévaló a testük, és emberekhez 
hasonlóan vétkes a lelkük. Ezért mintegy „fejjel lefelé lógnak”: testükkel (ami az 
élőlények hitványabb része) a felsőbbrendű lények világába, lelkükkel pedig (ami a 
lények nemesebb része) az alsóbbrendűek világába tartoznak. Ezért a démonok 
létezése nem a „megdicsőültek boldog diadalszekere”, hanem az „elítéltek örök 
köteléke”. Mindezekből következik, hogy az embernél „alacsonyabb rendűek”, és ez 
nem is csoda: az ember „boldogtalan lelkű”, de legalább „halandó testű”, s így – Isten 
kegyelméből – megszabadulhat kínjaitól, míg a démonok boldogtalan lelkük mellé 
halhatatlan testet kaptak, s így boldogtalanságuk örök béklyókkal van lekötve.29 Ha 
Ágoston jellemzését az orkokra alkalmazzuk, képet kapunk elrontottságuk, elnyo-
morodásuk hátteréről, és megérthetjük rosszindulatuk indító okait is.

A következőkben a kései pogány mitológia és a keresztény teológia eredménye-
ként létrejött Beowulf-történet és a fantasztikus irodalom összefüggéseit kívánjuk 
feltárni.

A KORAI KÖZÉPKOR ÉS A FANTÁZIAIRODALOM

A középkori irodalmi kultúra talán a fantasyk egyik leginkább fontos forrása, de 
különösen a korai irányzatoknak (mint például a hard fantasy, a sword & sorcery és a 
high fantasy).30 A középkori műveltség újrafelfedezéséből és szinte kultuszából indul 
el az, amit ma a modernebb értelemben fantasynek (fantáziairodalomnak) hívha-
tunk.31

Az általunk különösen tisztelt és többször is fölemlített J. R. R. Tolkien 1900-ban, 
Birminghamben ismerkedik meg először a kora-középkori Anglia tradícióival, 
amikor a King Edward’s Schoolban George Brewerton nevű tanára fölhívta figyelmét 
egy óangol szöveggyűjteményre. Tolkien ekkor találkozott első ízben a Beowulf című 
óangol hőskölteménnyel, későbbi tanulmányai folyamán pedig a középangol nyelven 
megírt Sir Gawain és a Zöld Lovag című regével. Nyelvészeti stúdiumaiban fontos 
segítséget jelent még Tolkiennak másik tanára, Robert Cary Gilson segítsége. Gilson 
vezeti be először az óangol, majd a skandináv nyelvek rejtelmeibe.32

Tolkien előtt és után persze sok más fantáziaszerző képzeletét megfogta a korai 
germán és kelta kultúra, ahonnan a föntebb említett irányzatok táplálkoznak, 
sarjadnak és kiágaznak. E folyamatban William Morris mellett fontos szerepe van 
még Abraham Grace Merritt valamint Robert E. Howard munkásságának. E szerzők 

29 Magyar (2003) 21–23. p.
30 Erről bővebben lásd: Galuska – Feleky (2015) 
31 például William Morris műveiben. Carter (1973) 8. p 
32 Carpenter (2001) 37. p. Tolkiennek a finn nyelvvel és a Kalevalával való kapcsolata még külön tanul-

mány tárgya.
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teremtettek alapot a történelmi fantázia (historical fantasy) két meghatározó 
irányzata: a kelta és az arthuri (celtic, arthurian) fantasy számára.33 

A BEOWULF MINT A FANTÁZIAIRODALOM FORRÁSA

A címben szereplő saga az óangol irodalom (Kr. u. 650 – 1100) egyik legrégebbi 
fönnmaradt verses szövege. Angolszász nyelvű, és 700 – 750 körül keletkezhetett.34 
A hőskölteménynek van történelmi alapja is. A VI. század elejének eseményeit 
tárgyalja, több karaktere, mint például Hrothgar (Hrōðgār) dán király létező személy 
volt. A történet főhőse, Beowulf azonban mitológiai alak, és kalandjai is a mítoszok 
körébe sorolhatók. „Beowulf, az óriásölő medveember más világból érkezett: a 
tündérmesék világából” – írja Tolkien kommentárjaiban.35 Épp az elködösülő 
történelmi háttér és az előtérben zajló mitikus kalandsor sajátos kettőssége az, ami 
érdeklődését fölkelti, és amelyet későbbi munkásságában is etalonnak tekint. 

„A Gyűrűk Ura vonzerejét, gondolom, az is adja, hogy a háttérben ott sejlik egy 
nagyobb történet; akár egy távolban felködlő sziget körvonala, vagy mintha napfény 
ködén át derengeni látnánk egy távoli város tornyait. Odamenni? Ha odamegyünk, 
szertefoszlik a varázslat, s új, meghódítatlan távlatokat kell ismét teremtenünk” – írja 
Tolkien történelem és mítosz kapcsolatáról.36

A Beowulf 1815-ig nem jelent meg nyomtatott formában. Egyetlen ismert kézira-
tos forrása az ún. „Beowulf-kézirat” (Cotton MS Vitellius A XV, ismertebb nevén 
Southwick-kódex).37 Bár a hősköltemény „metrikai és stilisztikai” sajátságait tekintve 
nemcsak a germán és az angolszász, hanem a héber hagyományokhoz is kapcsolódik 
(szerzője valószínűleg már keresztény),38 azért az Eddák világára jellemző harcos és 
búskomor szemlélet sem idegen tőle. Beowulf nem egyszerű bosszúálló hős, hanem 
magasabb küldetésű kultúrhérosz, aki a jóság és a világosság bajnoka a gonosz és 
sötét erők ellenében. Mindazonáltal sagánk egyáltalán nem optimista hangvételű 
szöveg. Átlengik a komor jóslatok (például a dán Scylding-ház kihalásáról). Különö-
sen jellemző ez a megvénült főhős utolsó kalandját bemutató második részben, ahol 
a wyrd – a halandók életét meghatározó megkerülhetetlen sors – hangsúlyozása 
gyakorivá válik.

33 Említve itt: Galuska – Feleky (2015) Forrása még James Macpherson (1736 – 1796) skót költő, valamint 
Sir Walter Scott (1771 – 1832). Erről bővebben: Stableford, 2005. 65 – 66. p. Az arthuri fantázia jeles 
szerzőjeként említik még Marion Zimmer Bradley-t (1930 – 1999) is. Lásd például: Hunt (2004) 441. p.

34 Old English Literature szócikk (2018)
35 Tokien (2015) 143. p.
36 Tolkien, J. R. R. – idézi: Tolkien, Christopher (1996) 3. p.
37 Bővebben lásd: Beowulf-szócikk, 2018. A Southwick-kódex szkennelt másolatát meg lehet tekinteni 

itt: The British Library [on-line] http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=cotton_ms_
vitellius_a_xv (2018. 10. 12.)

38 Beowulf-szócikk, 2019
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A szöveg historizáló és mitikus dichotómiájának a főhős alakjának formálásban 
is van jelentősége. Litván Dániel cikkében a – a BBC Historyra, mint forrásra 
hivatkozva – leírja, hogy a dániai Lejre városka közelében, egy régészeti feltárás 
során megtalálták Hrothgar király Beowulf ban is említett Heoroth nevű lakoma-
csarnokának maradványait.39 A csarnok körül rengeteg állati maradványt, értékes, 
gyűrűkből (vö.: A Gyűrűk Ura), kupákból, ékszerekből, arany rekvizitumokból álló 
kincsanyagot, egy Ódin istent (más vélemények szerint Freya istennőt) ábrázoló 
tömörezüst-figurát és más fontos leleteket tártak fel. Az általunk tárgyalt hőskölte-
mény szempontjából különösen érdekes, hogy a maradványok között szerepel egy 
hatalmas állkapocs – feltehetően egy barnamedvéé. Az állatot mint hűbéri ajándékot 
valamely külhoni vezér küldhette ajándékba Hrothgarnak. Beowulf neve – amint 
azt Tolkien is többször kiemeli „medvét” jelent.40 Félig medve-félig emberi szárma-
zását szerzőnk később még jobban kihangsúlyozza Beowulf-átiratában, amely 
szerint hősünket csecsemőként egy „medvebarlangban” találták meg, később „nagy 
erejű” bár „tohonya” ifjúvá fejlődött, „kedvelte a mézet”, s bár a fegyverek „összetör-
tek a kezében” „egy medve szorításával” akár egy embert is össze tudott roppanta-
ni.41 Ebben a formában Beowulf egy nagyon ősi hőstípust, a Henderson által Vörös 
Szarvnak (Red Horn) nevezett alakot idézi,42 de hősünk állati attribútumai visszakö-
szönnek még A hobbit Beornjának, a bőreváltó medveembernek alakjában is.

ÓRÁSOK, GYŰRŰK, KARDOK

A történet Hrothgar és családja genealógiájának bemutatása után hamar a lényegre 
tér: a király egy arany lakomacsarnokot építtetett, de nem tudja eredeti céljaira 
használni, mivel éjszakánként egy Grendel (Őrlő) nevű emberevő szörnyeteg ogre 
rendszeresen háborgatja, és elhurcolja a mulatozó vitézeket. Áldozatait szétmarcan-
golja és felfalja. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a szörny hatalmas erejű, és fegyver által 
sebezhetetlen. Hrothgar gyászba merül, és a csarnok elcsendesül. Ám hamarosan 
partra száll tizenöt legderekabb vitéze társaságában Beowulf, a geat (gót) nép 
bajnoka. Társaival hajón érkeznek, s miután büszkén felvilágosítják a scyldingek őrét 
jövetelük céljáról, az Hrothgar elé, Heoroth aranycsarnokába vezeti őket. A király 
kétkedő örömmel fogadja a hősöket. Tiszteletükre lakomát teríttet. Ezen a fogadáson 
Beowulf szópárbajba keveredik egy Umferth (Undok) nevű dánnal, aki a király 
kovácsa,43 és gyávasággal vádolja meg hősünket.

39 Litván (2013) E csarnok továbbgondolt változata egyébként Théoden király Meduseld nevű arany 
csarnoka A Gyűrűk Urában. (Tolkien 2002. II. köt.)

40 Beowulf – Mézfarkas, azaz medve. Említi Tolkien (2015) 350. p.
41 Tolkien (2015) 353–354. p.
42 Henderson (1997) 110–113. p. A Vörös szarvról magunk is szót ejtünk egy korábbi cikkünkben. Lásd 

Galuska (2017) 48–57p.
43 Lásd Tolkien (2015) 358–359. p.
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Umferth, aki konfliktusba kerül Beowulffal a nyitólakomán az Arthur-legenda-
körből ismert szintén okos és modortalan Sir Kay előképe vagy variánsa is lehet,44 de 
fölbukkan Tolkien mitológiáján belül Túrin Turambar és Thingol tündekirály 
udvaronca: Saeros konfliktusában45 vagy akár Gandalf és a kígyónyelvű Gríma 
szócsatája kapcsán, A Gyűrűk Urában is.

Még azon az éjjelen betör a csarnokba a mulatság lármájától felbőszített Grendel. 
Fölragad egy alvó harcost, szétmarcangolja, felfalja, majd szerencsétlenségére 
Beowulf fekhelyéhez ér. A hős fölébred, puszta kezével leteperi a szörnyet, és a mene-
külő Grendelnek vállból kitépi az egész karját. Bár a nyomorult még el tudja von-
szolni magát onnan, nyilvánvaló, hogy ezt a sebesülést nem élheti túl. 

Másnap a királyi udvar borzadozva nézi az öles karmú, szörnyű végtagot. 
Hatalmas ünnepséget csapnak, könnyelműen vigadoznak, ám éjjel egy még rettene-
tesebb rém: Grendel Anyja, a saját névvel nem is bíró, ismeretlen borzalom jön el, 
hogy vérfürdővel álljon bosszút fiáért. Reggelre kelve gyász váltja fel az örömet, és 
Beowulf – harcosok kíséretével – elindul a közeli mocsárba, hogy megkeressék a 
nőstény szörnyeteg lakóhelyét, egy tavat. Vízi sárkányok közt vértezetében által-
úszva, a tómélyi rejtett csarnokban Beowulf összecsap Grendel Anyjával, akit – fiá-
hoz hasonlóan – nem fog a penge, és jóval erősebb is Grendelnél. Már-már sikeresen 
maga alá is gyűri Beowulfot, de az észrevesz a csarnok falán egy csodálatos kardot, 
amelyet még az óriások (jötnar/eotenas) – az ázok (észak teremtő isteneinek) 
ellenfelei – készítettek. Ezzel a nagyhatású pengével sikerül lefejeznie a bestiát. Majd 
egy oldalbejáraton behatolva, egy kincsodúban rátalál a haldokló Grendelre is, akit 
derékban hasít ketté a csodálatos karddal. Az ogre végképp elpusztul, de kiomló vére 
úgy elolvasztja az óriáskard pengéjét, mint a jeget. (Talán innen vette később Tolkien 
a szúrás után elpárolgó pengéjű morgul tőr ötletét A Gyűrűk Urában, mint ahogy az 
orkok közelében fénylő pengék alapgondolata is a Beowulf-átiratban csillan meg 
először.46) Hrothgar nagy örömmel fogadja hősünket, és gazdag ajándékokkal 
bocsájtja haza Hygelachoz, a geatok fejedelméhez.

SÁRKÁNYOK ÉS KINCSEK

A történet második részében Beowulf már élemedett korú, megbecsült uralkodó. 
Birodalma egy rejtett barlangjában azonban sárkány alussza álmát, egy ősi kincshal-
mot őrizve. Nagy népé volt e vagyon, akik réges-rég kihaltak, utolsó harcosuk 
rejtette el ezt a kincset, amelyre rátalált egy névtelen sárkány, s elbitorolta azt: 
háromszáz éve őrzi már. Ám egy napon szökött szolga keveredik a barlangba, aki – 
hogy haragvó urát megbékítse – elcsen a kincshalomból egy kétfülű kupát, s ezzel 

44 Tolkien (2015) 247–248 p.
45 Lásd például Tolkien, J. R. R. (2008): Húrin gyermekei. Budapest, Európa.
46 Tolkien (2015) 370. p.
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ellopódzik. A sárkány fölébredve észleli, hogy megkárosították, és dühében „eleven 
lángokba borulva” elindul, hogy bosszút álljon kirablóján. (Idáig nem nehéz fölfe-
deznünk Tolkien A hobbit című regényének párhuzamait a Smaug barlangjába 
osonó, s onnan egy kétfülű kupát elcsenő Bilbóval, s az emiatt bosszúszomjasan 
Tóváros ellen induló sárkánnyal.)

Beowulf harcra készül: tizenegy vitézt visz magával, akik közül Wygláf a legdere-
kabb. Hátrahagyja őket egy halmon, s ő egyedül siet előre ércpajzsával és Nægling 
nevű kardjával. Kiáltására előront barlangjából a szörnyeteg. Bár tüzétől az ércpajzs 
megvédi az agg királyt, de kardja nem elég erős, hogy keresztülhasítsa a monstrum 
pikkelyeit. Harcosai elmenekülnek, Wygláf kivételével, aki ura segítségére siet. 
Az ifjú harcosnak csak egyszerű pajzsa van, amelynek az alapja tölgyfadeszka: ez 
hamuvá ég a sárkány leheletétől. Közben Beowulf újra erőre kap, és a Næglinggel a 
sárkány fejére sújt. A kard beleszorul a sárkány koponyájába, s az fogaival torkon 
ragadja a védtelen Beowulfot. Ekkor azonban előlép Wygláf, és saját kardjával hasba 
szúrja a bestiát. Beowulf lefejti torkáról az elgyengült sárkány pofáját, s övéből 
előrántott tőrével végighasítja a szörny testét, kitépve szívét.

Győztek. De a bestia harapása mérgező volt. Beowulf lassan elhanyatlik, s miután 
elmondja végrendeletét Wygláfnak, meghal. A vén hős pompás és gyászos temetésé-
vel zárul a történet.47

A Beowulf Tolkien munkásságán kívül még számos alkotóra hatást gyakorol. meg 
kell említenünk John Gardner: Grendel című egzisztencialista regényét,48 amelyben a 
szörnyeteg ogre szemén keresztül látjuk a történéseket.

SIR GAWAIN A MÍTOSZOK VILÁGÁBAN

A Sir Gawaine és a Zöld Lovag (Sir Gawayne and the Grene Knight) egy ún. „közép-
angol” alliteráló hősi ének, amelynek szerzője ismeretlen. A hagyomány 1375 
körülre teszi a keletkezését.49 Műfaji besorolása kontinentális értelmezés szerint 
félreértésekre adhat okot. Hivatalosan: chivalric romance (lovagregény), valójában 
azonban nincs köze az általában használt elnevezéshez, inkább verses formájú lovagi 
történet, talán a „lovagrege” szó fejezné ki leghívebben a magyar nyelvben. Simon 
Armitage nevezi még: „kísértethistóriának”, „rémtörténetnek”, „románcnak”, 
„kalandregénynek” és „morális mesének”. Végül úgy véli, hogy mindezek miatt a 
„mítosz” elnevezés jellemzi leginkább. (A szerző oldalát egyébként érdemes felke-

47 A halotti máglya körül többször is tiszteletteljesen körbelovagló fegyveres alattvalók leírása szintén 
megihlette Tolkient, és a motívumokat fölhasználja a lovasvégi Théoden király temetési pompájának 
leírásában. (Tolkien 2002. III. köt.)

48 Gardner (1971)
49 Sir Gawayne and the Grene Knight-szócikk, 2018
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resni: gyönyörűséges miniatúrák láthatók itt a Gawain-kéziratból.)50 A történet 
keltikus eredete mellett számos francia és germán vonatkozást is magában hordoz, s 
ezt jól ki is fejezi a hősök neve. Gawayn (vagy Gawain) kelta név,51 de Morgan le Fay 
vagy Lord Bertilac (másképpen: Bertilak vagy Bercilak) de Hautdesert inkább 
normann indíttatású francia (ún. „franko-normann”). Gawain számos tulajdonsága 
(például erősödése és gyengülése a nap megjelenésével és eltűnésével) mindenkép-
pen a walesi kelta előzményekkel,52 illetve a Cú-Culainn mítosszal mutat hasonlósá-
got. A mű előzményének tekinthető Fled Bricrend (Briciu ünnepe) című ír kelta 
szövegről (amely egy zöld óriás hasonló módon levágott majd visszanőtt fejéről szól, 
és a főhőse a mondabeli Cú Culainn), Jessie Weston is megemlékezik jegyzeteiben. 
Cú Culainn és Gawain alakja és kalandjai számos későbbi feldolgozásban is össze-
mosódnak.53

GAWAIN PAJZSA

Igen fontos megemlítenünk Gawain egyik legfontosabb attribútumát, a pajzsát, 
amelyen vörös mezőben egy összefonódó arany pentagram (másképpen pentákulum 
vagy pentangle) látható. A pentagram az öt sarkalatos lovagi erényt képviseli 
(becsületesség – fraunchyse; hű barátság – felaghschyp; tisztaság – clannes; udvarias-
ság – cortaysye; és végül a mindnél fontosabb: az irgalmasság – pité)54 A pajzs 
leírásánál fontos tényező, hogy a pentagram vonalai középen – „mint egy végtelen 
csomó” metszik egymást, s ezzel a hűség örökkévalóságát jelképezik. A bibliai 
Salamon jelképeként (Clavicula Salomonis) is megemlékezik erről a jelről a vers, aki 
– mint Izrael királya – pentákulumos gyűrűt viselt, amelyet Szent Mihály (Michael) 
arkangyaltól kapott, s ez hatalmat adott neki a démonok fölött.55 A költeményben 
szereplő szimbólumról megemlékezik Tolkien is a Sir Gawain és a Zöld Lovag 
történetéről írt tanulmányában.56 Valószínűleg Salamon hatalommal bíró gyűrűje az 
egyik forrása a pentagram mágikus erejéhez kapcsolt hiedelemrendszernek. A szim-
bólumnak fontos jelentősége van: hatalmat ad, de nem a teljes omnipotenciát: azt 

50 „The poem is also a ghost story, a thriller, a romance, an adventure story and a morality tale. For want 
of a better word, it is also a myth, and like all great myths of the past its meanings seem to have adapted 
and evolved, proving itself eerily relevant 600 years later.” Armitage (2018)

51 Más változatokban: Galvano, Gauwain, Gwalchmai, Walvain stb. – Cotterell (1997) 135. p.
52 Gawain szócikk (2018)
53 Cotterell (1997) 119. p.; Weston (1898); Erről lásd még Coterrell (1997) 110. p. 
54 „Þe fyft fyue þat I finde þat þe frek vsed / Watz fraunchyse and felaghschyp forbe al þyng, / His clannes 

and his cortaysye croked were neuer, / And pité, þat passez alle poyntez.” (És az ötödik ötöde [vagyis 
az első] – úgy vélem – azok közül, melyeket a derék [hős] gyakorolt / a becsületesség és a hű barátság 
volt / majd a tisztaság és az udvariasság következett / s végül a legfontosabb: az irgalmasság.) Baldwin 
(2016) 255. p.

55 LaBossière – Gladson (1992) 722. p. 
56 Tolkien (2006) 123 – 124. p.
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ugyanis egyedül Isten birtokolja, s ennek a jelképe a hatágú és teljesen szimmetrikus 
hexagram. Tolkien élénken érdeklődött a szimbólumok iránt.57 A pentagram – mint 
ahogy ezt már több helyen is kifejtettük58 – nem csupán az öt erény, hanem az 
emberi mágia jelképe is. Ez a mágia lehet jó és rossz, de önmaga ellentétébe fordít-
ható: a jó varázslatot is lehet rossz célra, s a gonosz mágiát jó célra használni. A pajzs 
belső oldalán Szűz Mária arcképe rejlik, hogy Gawain sose feledkezzék el lovagi 
kötelességeiről és a tisztaságról, de jó szándékai végül mégis önmaguk ellenébe 
fordulnak, s épp az erények követése eredményezi majd az erények megszegését.

A ZÖLD LOVAG SZÍNRE LÉP

A történet Camelot várában indul egy karácsonyi lakomán, ami a Yule ünnepéhez (a 
dec. 25. utáni tizenkét naphoz) kapcsolódik.59 Arthur király, aki itt még ifjú és heves 
vérű, nem hajlandó lakomához ülni, míg valami szokatlan esemény nem történik, 
vagy el nem mesél valaki egy meghökkentő és csodás (strange and marvellous) 
történetet.60 Az asztalok roskadoznak a pecsenyéktől és a rengeteg finom italtól, a 
vendégek egyre éhesebbek és türelmetlenebbek, s váratlanul pompás zöld öltözékben 
egy lovag érkezik paripája hátán a terembe. 

Termete hatalmas, valóságos óriás. Minden zöld és arany rajta, még szakállát és 
haját is zöld szín ékesíti. Egyik kezében karácsonyi magyalágat tart, másikban súlyos 
és borotvaélesre fent csatabárdot. Alakjának leírása értelmezések egész sorát 
indította el. A Zöld Lovagot a hagyományos romantikus és középkori narratívák két 
hagyományos alakjának, az „irodalmi zöld ember” (the literary green man) és az 
„irodalmi vadember” (literary wild man) keverékeként is lehet értelmezni. „Az iro-
dalmi zöld ember” (a magyar népmesék zöldszakállú királyaként is tovább él) az 
„ifjúságot, a természetes vitalitást és a szeretetet”, míg az „irodalmi vadember” a 
„lovagság” (és a kultúra) „ellenségét", „a démonit” és „halálosat” jelenti, a természet 
ellenséges, kiismerhetetlen és romboló erőit. A lovag zöld bőre az öltözet zöldjét 
mintegy összeköti a haj és a szakáll zöldjével, ezzel összekapcsolva a zöld ember 
kellemes szokásait és jelentőségét a vadember groteszk tulajdonságaival.61 A Zöld 
Lovag harc helyett szokatlan próbát (ő „karácsonyi játéknak” nevezi) ajánl: bárkinek 
hajlandó odaadni csatabárdját, s megengedi, hogy az illető megpróbálja levágni a 
fejét, de a második csapás joga az övé, s aki vállalkozik a feladatra, el kell viselje. 
Senki sem ajánlkozik viadalra: egy védtelen ellenfelet lenyakazni gyávaság, s ha az 
óriás mégis túlélné a csapást, a válasz egész bizonyosan a kihívó halálát jelenti.

57 Lásd például Galuska (2013)
58 Lásd például Galuska (2013) vagy Galuska (2014)
59 Erről lásd RHEWAA (2012) cikkét. 
60 Weston (1898)
61 A Zöld lovag külsejének és szimbolikájának részletesebb taglalását lásd itt: Benson (1965) 56–95. p. 
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A Zöld Lovag harsogva hahotázik a csöndben. Gyávának nevezi a Kerekasztal 
lovagjait. Arthur – a szégyen elkerülése érdekében – személyesen vállalkozik a 
próbatételre. Ám ekkor föláll ifjú unokaöccse: Sir Gawain, és arra kéri a királyt, 
hogy biztonsága érdekében engedje át neki a küzdelem jogát. Arthur – némileg 
megkönnyebbülve – rá is áll erre.

Az óriás letérdepel, Gawain a bárddal nyakára sújt, s a Zöld Lovag feje legördül. 
Ám a hatalmas test föltápászkodik, kezével megragadja a levágott fejét, s távoztában 
arra szólítja fel Gawaint, hogy egy év múlva keresse meg őt a Zöld Kápolnánál, s 
fogadja a válaszcsapást. Ezzel eltávozik. Arthur is asztalához ülhet végre: megtörtént 
a vágyott csoda. Érdekes, hogy egyes filológusok szerint a Zöld Lovag valójában nem 
zöld, hanem szürke színű. Az ismeretlen szerző valószínűleg ír kelta eredetiből fordí-
totta a történetet, és tévesen fordította le az ír glas szót, amely zöldet és szürkét is 
jelenthet. A Curoi halála című legendában (a Bricriu lakomája egyik ír történetében) 
Curoi (más néven: Cú Roi mac Dáiri) Munster varázshatalmú királya a Bertilaknak 
megfelelő szereplő, s gyakran „szürke köpenyesnek” nevezik, mint Tolkien 
Gandalfját.62 

GAWAIN KÜLDETÉSE ÉS PRÓBATÉTELE

A történet további részében Gawain útnak indul. A szöveg szerzője ecseteli pompás, 
bíbor-arany páncélzatát, s hosszan, részletezően beszél pajzsáról, s a pajzsán talál-
ható pentagramról. Úti kalandjairól ez a forrás nem beszél túl sokat, csupán vándor-
lásairól Felszegpusztára (Hautdesert) történő megérkeztéről esik szó. Sok-sok úti 
kalandon túl, fáradtan és elcsigázottan ér lovagunk e kopár és kietlen földre, 
mélységes csalódottságban, hiszen rohamosan közelít az év vége, s még híre sincs a 
Zöld Kápolnának sehol. Kétségbeesésében segítségért imádkozik a szent Szűzhöz, 
Istenhez és Krisztushoz, s ekkor megpillant egy csodálatos fehér kastélyt, ahol épp 
vecsernyére harangoznak, s amelynek kapui megnyílnak előtte. Ennek jelentkezését 
Tolkien külön kihangsúlyozza tanulmányában. Bertilak kastélya nem ellenséges 
hely: a keresztény kultúra és a lovagi civilizáció itt is jelenvaló, akárcsak Camelot-
ban. A kalandok épp ettől válnak fantasztikussá: ismerős helyszín és keretek, s ezek 
között zajlanak a szokatlan és meghökkentő események, amelyek megrendítik 
hitünket a normális és kiszámítható világban. Szép példája ez annak, hogy a 
csodákkal egyébként „természetes” vagy akár „mesei” módon bővelkedő másodla-
gos univerzumtól sem idegen a fantasztikum élménye.63 A vár ura, Lord Bertilak de 
Hautdesert nagy tisztességgel fogadja Gawaint, gazdagon megvendégeli, és a vacsora 

62 Erről Buchanan, 1932. 315–338. p. közöl egy tanulmányt, de utalásokat találunk itt is: Coterrel, 1996. 
120. p. (Megjegyzendő, hogy Tolkien ismerte Buchanan cikkét, hiszen ő maga is a Publications of the 
Modern Language Association című periodika rendszeres olvasója volt.

63 Tolkien (2006) 124–125. p.
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után karácsonyi misére hívja. Itt találkozik lovagunk a káprázatosan szép Lady 
Bertilakkal, aki csókkal köszönti őt, s Gawainnek máris módfelett megtetszik 
vendéglátója hitvese. Lady Bertilak mellet egy vénséges vén asszonyság lépdel, oly 
csúf és ráncos, hogy alig bírja el a tekintet: a lady szépsége még inkább tündökletes-
nek hat ilyen társaságban.

A lord arra kéri Gawaint, maradjon még nála. De a lovag távozni akar, s a Zöld 
Kápolna felől érdeklődik. Lord Bertilak megígéri neki, hogy maga vezeti el a Zöld 
Kápolnához, mely csupán két mérföldnyire van várától, de cserébe Gawainnek újév 
napjáig kell udvarában maradnia. Gawain nagyon megörvend ennek a hírnek, s 
megígéri, hogy marad, sőt, bármiben a lord szolgálatára áll, amiben csak óhajtja. 
Maga sem gondolná, hogy szaván fogják. Lord Bertilak egy fogadást ajánl neki: a 
következő napokban akármit is szerez egyikük, köteles azt a másikkal megosztani. 
Gawain gyanútlanul belemegy a fogadásba.

A következő három napon Lord Bertilak minden reggel vadászatra indul, s 
Gawain a várban marad. Lady Bertilak pedig egyre nyilvánvalóbban jelzi neki, hogy 
szerelmét kívánja. 

Már az első ébredéskor ágya mellett találja Gawain a ladyt. A hölgy közli vele, 
hogy lovagjául fogadta, s ennek megpecsételésére egy csókot kér tőle. Gawain – némi 
töprengés után – megadja. Úgy okoskodik, hogy bár a csók veszélyesen közel viszi 
ahhoz, hogy meggyalázza lord Bertilak házát (s ezzel vétene a hű barátság és a 
tisztaság erényei ellen), ám ha visszautasítja a hölgy ajánlatát, akkor pedig az 
udvariasság sarkalatos erényét sérti meg. Ezen a ponton következik be az, amiről 
már korábban szót ejtettünk: az öt erény mágikus szimbóluma sérülékeny és 
önmaga ellenébe fordulhat. Gawaint épp az erényekhez való ragaszkodás hajszolja az 
erények megsértése felé.

Este megérkezik a kastély ura egy gyönyörű szarvassal, amit az erdőn zsákmá-
nyolt. Egyezségük értelmében azonnal átengedi a zsákmányt Gawainnek. A lovag – 
hirtelen ötlettel – arcon csókolja lord Bertilakot, azzal a kijelentéssel, hogy ő pedig 
ezt nyerte ma a falakon belül. A várúr meglepődik, de vidáman fogadja a válaszaján-
dékot. Kérésére, hogy kitől kapta a csókot, Gawain azt válaszolja, hogy az egyezség 
csak a nyeremény átadására vonatkozott, a forrást nem köteles megnevezni.

Másnap reggel az udvar ismét vadászni indul, s a lady ismét felkeresi Gawaint. 
Ismét csókot váltanak, ezúttal már kettőt, s Gawain csak úgy tud megmenekülni a 
bűnbeeséstől, hogy elsiet az istentiszteletre. Estére lord Bertilak óriási vadkant hoz 
vadászzsákmányként, Gawain pedig két csókkal viszonozza. Utána a lovag arra kéri 
a kastély urát, hogy engedélyezze távozását. Nyilván retteg attól, hogy nem lesz 
képes ellenállni a lady ostromának. De lord Bertilak megújítja ígéretét, amely szerint 
időben elvezeti lovagunkat a Zöld Kápolnához. Gawain végül marad, mivel úgy véli, 
kitartása e rövid idő alatt talán már nem törik meg.

Lord Bertilak harmadnap is vadászik. A három vadászat – szarvasra, vadkanra, 
rókára – a Gawain ellen folytatott csábító hadjárat szimbolikus kifejezése, párhu-
zama. A szarvast viszonylag könnyen elejtik, lovagunk is könnyedén visszaveri a 
hölgy közeledését. A legfárasztóbb és legküzdelmesebb a vadkan leterítése: Gawain e 
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nap végén érzi úgy, hogy jobb lenne elmenekülnie a kastélyból, mert nem tud 
ellenállni tovább lady Bertilaknak. Végül a róka gyáván elbújik üldözői elől, s éppen 
ez lesz a veszte: Gawain is életét féltve fogadja el végül a zöld övet a ladytől.64 A hölgy 
végső rohamra készül: káprázatosan és csábítóan öltözik fel, és Gawain már nem is 
tiltakozik túl erélyesen a házasságtörés ellen, de a hölgy váratlanul visszakozik, és 
mély sóhajjal már csak három „udvarias” csókot („kiss me now courteously”65) kér a 
szerelmeskedés helyett.

Amikor a csókokat megkapja, a lady egy káprázatos vörös karbunkulussal 
díszített aranygyűrűt ajánl emlékül és szerelmi zálogul Gawainnek. De a lovag – 
azzal érvelve, hogy az ajándék túl drága, és ő nem tudja megfelelően viszonozni – 
visszautasítja a gyűrűt, pedig az efféle ékszerek – a középkori hiedelmek szerint – 
komoly varázserővel bírtak. (Ez a gesztus nem maradhatott észrevétlen a románcról 
tanulmányt író és Eric Valentine Gordon nevű kollégájával egy szöveggondozott 
teljes fordítást66 is kiadó Tolkien előtt, és vissza is tér, mint a morális attitűd egyik 
fontos jele A Gyűrűk Urában.) 

A lady ekkor egy „olcsóbb” ajándékot kínál fel: egy zöld övet, amely viselőjét 
megvédi „minden sebtől”, és „megmenti minden varázslattól az ég alatt”. Gawain 
belesétál a felkínált csapdába: elfogadja az övet, mivel szorong a gyalázatos lefejezés-
től, de még inkább vállalkozása kudarcától, amit a Zöld Lovagtól kellene el szen-
vednie.

Este ismét hazatér lord Bertilak. Mindössze egy rókát zsákmányoltak, de lenyú-
zott bőrét nem tudja átadni vendégének, mert az megelőzi, és három csókkal 
köszönti. Tolkien szerint ez a sietség, s a várúr köszönetének „elég már!” – felkiáltás-
sal való megakasztása Gawain lelkifurdalására utal, hiszen másik szerzeményéről, az 
övről nem tesz említést házigazdájának.67

KÜZDELEM ÉS HAZATÉRÉS

És másnap végre sűrű vadon erdőségen keresztül elvezetik a Zöld Kápolna közelébe. 
Ez azonban nem egy épület, hanem egy barlangos domb, pogány druida szentély, 
amelynek bejárati üregéből csörgő patak ered. A bejárat közelében áll a Zöld Lovag, 
kezében a bárddal, és Gawainre vár.

64 „Gawain, additional, is quick and must stay alert like the deer while avoiding the lady's advances. Both 
the first hunt and temptation have a light almost playful tone. (…) The boar… this ferocious animal 
is much more difficult to catch and kill. This is representative of Gawain's responses to the mounting 
advances of the lady. (…) Symmetrically presented, parallel with the third hunt, is the third temptation. 
As the huntsmen vigorously chase the fox, so the lady Sir Gawain.” Burnley (1973) 1–9. p.

65 Weston (1898)
66 Tolkien & Gordon (1968)
67 Tolkien (2006) 146. p.
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Az első vágásnál Gawain ösztönösen elhúzódik, és a penge elkerüli. Az óriás 
kigúnyolja gyávasága miatt. A másodikat már mozdulatlanul kiállja, s bár az 
hatalmas, Gawain nem szerez sérülést. De ellenfele fölszólítja, hogy szabadítsa föl 
nyakát a ruháktól. Gawain lecsupaszítja felsőtestét. A harmadik csapásnál a Zöld 
Lovag az utolsó pillanatban elrántja a pengét, s annak éle csak egy könnyű sebet ejt 
Gawain nyakán. De ekkor Gawain már dühödten kihúzza kardját. Kiállta az 
ütéseket – mondja – az egyezségnek vége, most már küzdeni fog, ha a játék tovább 
folytatódik.

De az óriás leereszti bárdját és mosolyog. Ő maga lord Bertilak – mondja – és 
mindez csak próba volt, amellyel Camelot lovagjainak bátorságát megítélték. A lady 
az ő tudtával csábítgatta Gawaint, s kétszer sikertelenül – ezért az első két csapás 
nem okozott sérülést. De harmadik alkalommal Gawain nem volt teljesen becsüle-
tes, s ezért a penge megsebezte. Az egész próbát Morgan le Fay, a félelmetes varázs-
lónő, Merlin egykori kedvese rendezte, övé a kastély és az egész Hautdesert-
uradalom. Gyűlöli Arthurt, a féltestvérét, de különösen Guinevere királynét, s ha 
Gawain nem állta volna ki a próbát, hatalmat nyert volna Camelot felett.

Gawain hosszú és küzdelmes úton hazatér Camelot-ba. Az övet szégyenbélyeg-
ként – gyengeségének jeleként – mutatja be a Kerekasztal előtt. De Arthur győztes-
ként köszönti, és elrendeli, hogy ezentúl a Kerekasztal minden lovagja hasonló övet 
köteles hordani, hogy ezzel is jelezzék: bár a lovagok kiemelkedő erényekkel bírnak, 
lényegüket tekintve ők is csak esendő emberek, és hősiességük épp esendőségük 
fényében ítélhető meg igazán.

A középkor mitológiáiból – mint ahogy az emberiség más korszakainak 
mitémarendszeréből – számos egyéb olyan szöveget meg lehetne említeni, amelyek a 
későbbi fantázia televényeként szolgálhatnak. Az általunk kiemelt két történet 
azonban a fantasyk két nagyon fontos attitűdjét előlegezi meg. A Beowulf az emberi 
erő, és az ifjúság múlékonyságának akkor is melankolikus és heroikus mementója, 
ha egyéb szempontból meglehetősen faragatlan és vériszamós történet. Sir Gawain 
pedig az elhibázott, és túlzásba vitt emberi akarat példája, amelyet az ösztönök és a 
végzet legyőznek, és önnön ellentétébe fordítanak. Mint ahogy rokonaik, a mesék, 
úgy a fantasyk sem életidegen teóriák és fantazmagóriák: a maguk módján éppen 
úgy megtanítanak nekünk fontos alapigazságokat, mint a külső valóság történései, 
csak ez a tanulási folyamat nem jár sérüléssel, fájdalommal és csalódással.68
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GŐGÖS ZSENI – ISTENÁLDOTTA 
TEHETSÉG – TÉKOZLÓ FIÚ?
Ady iskolaévei

JÁKI LÁSZLÓ1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

LÁSZLÓ JÁKI: AN ARROGANT GENIUS – A BLESSED TALENT – 
A PRODIGAL SON? ADY'S SCHOOL YEARS 

A prominent figure of Hungarian literature is Endre Ady (1877–1919), whose career 
and writings were largely determined by his childhood and school years. In this study 
primarily the memories of his mother and younger brother, then his prose and poetry 
are discussed. In the impoverished noble family the father played a crucial role, the 
mother loved her sons, especially the first born ‘Andy’, who became a spoiled child. In 
spite of the difficult financial circumstances, the boys were well educated. Endre Ady 
– despite being a Calvinist – went to a catholic school, because his father's judgement 
that school has a higher standard of education. He acquired the bases of his erudition 
also in the strict Piarist grammar school in Nagykároly. But he completed his high 
school studies at the Zilah Calvinist College. He always undertook the duality of his 
education. „I was a Calvinist men who was educated in Catholic spirit.” His spiritual 
perfection and his early poems are also related to the Zilah Calvinist College, he 
always thought of it with great love. Among his teachers stands out Gyula Kincs, who 
recognized Ady's genius, published his first poems in a newspaper, organized his route 
in Paris and always patronized him. He was looked upon by Ady, as if he were his 
father. Ady's numerous poems, and prose writings shows, how great impression his 
childhood, and youth, as well as schoolyears made on his works.

Thomas Mann a József és testvérei című könyvének meghatározó első mondata: 
„Mélységes mély a múltnak kútja ...” Talán e gondolatot mondhatnánk írásunk 
központi gondolatának. Mint minden ember élete, úgy Ady élete is mélységes mély, 
és tegyük hozzá, hogy az övé olyan rejtélyes kút volt, melynek forrásait száz év után 
is csak kereshetjük. Írásunkban e kút forrásait próbáljuk megtalálni. Hangsúlyoz-

1 Jáki László Dr. univ., neveléstörténész, bibliográfus, Budapest
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zuk, hogy csak próbáljuk, hiszen ahogyan Th. Mann is írja – „a kút feneketlenül 
mély”, és abban, különösen Ady esetében, a források nehezen észlelhetőek, különít-
hetők el. Th. Mann gondolata mellé Babits véleményét is oda kell tenni – Ady 
megmagyarázhatatlan, a zseni titok –, mert együtt érvényesek. 

Mint minden esetben a keresést a család múltjánál szoktuk kezdeni. Ady maga is 
sokat foglalkozott családja múltjával; kereste azt az örökséget, amit családjától 
kapott. Tudjuk, hogy ez a keresés állandóan foglalkoztatta, költeményeiből ismerjük, 
hogy sokszor érezte a kusza gyökereinek terhességét. Édesanyja egy interjúban így 
beszélt erről: „Tehetségében soha nem kételkedett, inkább csak annak eredetét 
kutatta fáradhatatlanul.”

Meghaladná írásunk kereteit Ady távoli őseinek bemutatása, elég itt szüleivel 
kezdenünk. Édesanyja nagyapja 1841-ben került Érmindszentre református lelkész-
nek, iskolamesternek. Egy odavalósi gazda lányát vette feleségül. Különböző 
konfliktusok miatt azonban felháborodásában áttért a katolikus hitre, és a szatmári 
püspökség szolgálatába állt, majd útkaparóként dolgozott.

Negyedik lányuk, Mária az apja után már katolikus lett. A nyugtalan apa korán 
meghalt. Ady így írt róla „...nagyatyám, versfirkáló ember volt, mondják, s ha versei 
nem lehettek felséges művek, halni szépen halt….részegen és bánatosan nekiment a 
Szamosnak.” E rövid életrajzból is a kérdések sora merül fel, ami a segítheti a 
gyökerek keresését: miért volt nyugtalan, miért írt verseket, miért volt bánatos, 
miért lett öngyilkos? A részegséget meg sem említjük, mert az Ady anyai és apai 
ágán ez egyaránt megszokott állapot volt. Természetesen ennek ismeretében nem 
csodálkozhatunk, hogy Ady életét az alkohol meghatározta.

Hatéves, árva lányát Máriát, rokonok nevelték fel, s aligha szorul magyarázatra, 
hogy az árvaság önmagában is a személyiség bizonytalan előjelű deformálódásával 
jár. Ady számos verséből tudjuk, hogy az árvaság édesanyjából a jóságot, gyöngédsé-
get és szelídséget hozta elő. 

A rendkívül szép lányt Ady Lőrinc vette feleségül, akinek ősei jobb módú 
nemesek voltak, de a leszármazottak a XIX. század végére már csak lecsúszott, 
szegénységben élő kurtanemesek maradtak. Apja, Ady megfogalmazása szerint: 
„Nagyszerű úr az apám: családjának egyetlen tagja, aki elrúgta volt magától a latin 
iskolákat, ennek folytán zabolázhatatlan, igaz és természetes, ősi és zsarnok magyar 
maradt.”

Ady szegénységben nőtt fel, de apai „öröksége” meghatározta életét. Az egykor 
nemesi családból származó, de elszegényedett apja ugyanis rátarti, büszke, nagyra-
törő, nyakas természetével olyan elévülhetetlen örökséget hagyott maga után, mely 
meghatározta Endre személyiségét. A társadalmilag lecsúszott kisnemes életének 
legfőbb mozgatórugója az volt, hogy fiai tanult urak legyenek. Ez határozta meg 
minden cselekedetét, ezért tanult mindkét fia a Zilahi Református Kollégiumban.2

2 Az oktatási intézmény hivatalos neve az 1888/89-es tanévtől a „Zilahi Államilag Segélyezett Evang. 
Református Kollégium, 1902-ben kapta a Zilahi Ev. Református Wesselényi Kollégium nevet. A továb-
biakban Zilahi Református Kollégium elnevezést fogjuk használni.
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Az erőszakos, zsarnokoskodó, bort és nőket egyaránt szerető férjétől sokat 
szenvedő édesanyja öröksége ellenkező előjelű volt. Ady poétikus lelkű, gyöngéd 
asszonynak írja le édesanyját, az „idest”, akivel rajongásig szerették egymást. 
Örömtelen fiatalságát korai vénségére a nagyfiáért való szüntelen aggódás váltotta 
fel. Bár a kis Endre már születésekor nagyon gyenge alkatú volt, ami aggodalomra 
adott okot. Ezért a keresztelő gyorsan történt meg, mert nem bíztak abban, hogy a 
csenevész újszülött életben marad.

Bizonyára ez is hozzájárult, hogy édesanyja rajongásig szerette és kényeztette. 
A négy évvel később született Lajos öccse szerint Bandi zsarnoka lett a háznak, sírt, 
toporzékolt, ha kívánsága nem teljesült, rendszeresen sikoltozva dobta magát a 
földre, a sírástól és a méregtől elkékülve. Öccse visszaemlékezése szerint egy 
alkalommal apjával járták kocsival az erdőt, amikor Endrének pisilni kellett. De 
ragaszkodott saját bilijéhez, ezért apja „gyors tempóban hajtott haza, hogy a makacs 
gyerek a saját megszokott edényéhez jusson.” És a játékban is megkövetelte, hogy 
mindenki hozzá igazodjon.

Mielőtt azonban a fiatal „zsarnokot” elítélnénk, helyesebb ha az apjától örökölt 
tulajdonságokra és édesanyai kényeztetés okaira gondolunk. Adva volt tehát egy 
elszegényedett „bocskoros nemes” apa, aki gyerekeinek úrrá alakításával kívánta 
kompenzálni saját göröngyös életútját, és egy árvaságban felnőtt, rossz házasságban 
élő anya, aki gyerekeinek kényeztetésével kárpótolta magát gyötrelmes életéért.

Hogy mit érzett ebből a gyerek Ady, azt nem tudjuk, de hogy befolyásolta szemé-
lyiségének alakulását, az bizonyos. Érdekes, hogy Ady nap, mint nap átélhette a 
családi konfliktusokat, de ez nem befolyásolta szülei szeretetét. 

Ady egyik levelében írta: „Nagyon szeretem és féltem azt a két öreg embert, akik az 
anyám és az apám. Az anyámat különösen, a valamikor hét vármegyére szóló 
szépséget és jóságot, aki talán miattam öregedett meg hamarabb, mintsem szabad lett 
volna, de az apámat is, aki ma még nekem és Lajos testvéremnek öccséül tetszhető, 
komikusan fiatal, de bizony mégis öreg úr.”

Az Itthon című versében így írt édesanyjáról:

Áldott kezeddel simogatsz meg, 
Anyám, 
Intő szavad még mintha hallanám, 
Míg rám borulsz 
S áldott kezeddel simogatsz meg.

Szüleiről a Apámtól, anyámtól jővén címűben:

Anyám hangjában szomorúság, 
Apám hangjában vad feledés.



80 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

Ady Lőrinc (1851–1929)  
Ady Endre édesapja
Forrás: http://dia.osaarchivum.org/public/
filmstrips/002097/adylk05.jpg

Sára Péter (összeáll.) – Lázár Júlia (szerk.):  
Készült Ady Endre születésének 100. évfordulója 
alkalmából. [diafilm] Budapest, Magyar 
Diafilmgyártó Vállalat, 1977.

Ady Lőrincné sz. Pásztor Mária  
(1858–1937) Ady Endre édesanyja
Forrás: http://dia.osaarchivum.org/public/
filmstrips/002097/adylk04.jpg

Sára Péter (összeáll.) – Lázár Júlia (szerk.):  
Készült Ady Endre születésének 100. évfordulója 
alkalmából. [diafilm] Budapest, Magyar 
Diafilmgyártó Vállalat, 1977.
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Egy másik versében – Az anyám és én – talán még a fentieknél is jobban fejezi ki 
anyja iránti rajongását:

Sötét haja szikrákat szórt, 
Dió-szeme lángban égett, 
Csípője ringott, a büszke, 
Kreol-arca vakított.

Szeme, vágya, eper-ajka, 
Szíve, csókja mindig könnyes. 
Ilyen volt a legszebb asszony, 
Az én fiatal anyám.

Csak azért volt ő olyan szép, 
Hogy ő engem megteremjen, 
Hogy ő engem megfoganjon 
S aztán jöjjön a pokol.

Nem tudjuk, hogy a koraérett és nagyon okos kisfiú mit látott, tapasztalt környe-
zete konfliktusaiból, s mi az, ami lerakódott, elraktározódott benne, ami befolyá-
solta további életét. Anyja számára a házasélet teher, sőt undorító volt, apja közis-
mert nőcsábász. Vajon mit látott, mit tudott ebből Ady, s mindez mennyire 
befolyásolta saját erkölcsi magatartását, s különösen szexuális életét?

Talán – persze ezt sem tudhatjuk biztosan – a fentiekhez képest másodrendű-e, 
hogy Endrének igen szegény gyermekkora volt. Szegényes kis házuk a falu végén a 
temető mellett állt, melyről egy versében – Közel a temetőhöz – így emlékezett meg:

Egy ablaka lesz a szobámnak 
És arcomon ezer redő 
S száz lépésre a temető.

Kis temető a falu alján, 
Olyan szelíd és mégis merész: 
Holdas éjen szemembe néz.

[…]

Alszik a falu, én virrasztok. 
Nézem, nézem a temetőt: 
Itt van az ablakom előtt.

A 600-700 lakosú kis falu még az akkori civilizáció színjétől is távol esett. A kevés 
föld rossz minőségű volt. A falu kulturális szintjéről Ady csak annyit írt, hogy 
„némelyek még olvasni is tudnak”. A szegénységet – a költő nagy bánatára – még 
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a kivándorlás is fokozta. A sáros vagy éppen poros utcák szinte járhatatlanok voltak. 
Ady egyik életrajzírója, egy 1960-as években kiadott könyvében írta, hogy Érmind-
szentet 1957 óta Adyfalvának hívják de „ezen kívül azonban szinte semmi sem jelzi 
az idő múlását... A pletyka, a babona ma is otthonosabb ebben a faluban, mint a 
civilizáció.”

A globalizáció korában elgondolkodtató, hogy Ady számára minden szegénység 
ellenére Érmindszent a legmélyebb gyökereket jelentette. Egy mai fiatal számára, aki 
a XXI. század városi civilizációjának bűvöletében nő fel valószínűleg érthetetlen Ady 
kötődése szülőfalujához. Ragaszkodását a Hazamegyek a falumba című versében 
örökítette meg:

Szigorú szeme meg se rebben, 
Falu még nem várt kegyesebben 
Városi bujdosóra.

Titkos hálóit értem szőtte 
S hogyha leborulok előtte, 
Bűneim elfelejti.

Vagyok tékozló eretnek, 
De ott engem szánnak, szeretnek. 
Engem az én falum vár.

Majd szól: „Én gyermekem, pihenj el, 
Békülj meg az én ős szívemmel 
S borulj erős vállamra.”

Csicsítgat, csittít, csókol, altat 
S szent békés, falusi hatalmak 
Ülnek majd a szívemre.

A szülők eltérő természete ellenére a gyermek Adyt anyai és apai részről sok-sok 
szeretetet kapott, de a „kút” mélységeiből a jó és a rossz keveredve és váltakozva 
kerültek elő. Elég itt az anya nyugodt szelídségére és az apa természete ellenére, fiát 
szerető agresszivitására gondolnunk.

A korszak szokásainak megfelelően Endre életének alakulását elsősorban mégis az 
apai döntések határozták meg, aki a fiát a helyi református iskolába íratta. Sajnos 
első iskolai éveiről a források ellentmondásosak. Több tény bizonyítja, hogy Lajos 
öccsének információi pontatlanok, félrevezetők. Így például Endrének az első három 
iskolai évével kapcsolatban, amit a református iskolában töltött, csak bibliai ismere-
tekről és zsoltárokról tesz említést, bár hozzátéve „...némelyikét nem is csak énekelni 
szokta, két első versét (strófáját), hanem az egészet könyv nélkül tudta már...” Ezzel 
szemben más források azt bizonyítják, hogy Katona Károly kiváló képesítésű 
okleveles tanító volt, jó eredménnyel tanította az előírt tantárgyakat. Ady apja 
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viszont annak ellenére, hogy kurátor volt, az első három év után, vállalva a falu 
felháborodását, gyermekét az érmindszenti református iskolából, a jobb színvonal 
reményében, a katolikus iskolába íratta. Egyes források szerint Ady apja „bosszúból” 
változtatott iskolát, mivel vitái voltak a lelkésszel és presbiter társaival, de más, 
elfogadhatóbb források szerint az apa számra a képzettebb tanító színvonala volt a 
döntő ok. A katolikus iskolában, a már két éve Érmindszenten tanító Hark István 
oktatta. Ady apja jól ismerte a katolikus tanítóképzőben jól végzett fiatal tanítót. Ady 
szellemi fejlődése szempontjából aligha közömbös, hogy bizonyítványai kiváló 
képességeit, nevelői rátermettségét, sokoldalúságát igazolják. Szempontunkból lénye-
ges, hogy Ady Lőrinc nem bosszúból vagy más szempontok alapján váltott iskolát, 
hanem kizárólag fia, illetve fiai szellemi gyarapodását, jövőjét tartotta szem előtt.

Ady már az elemi iskola négy, illetve öt osztályában az átlagosnál kedvezőbb 
körülmények között tanult, sőt, az ötödik osztályban szerzett latin tudása is jó 
alapokat jelentett számára a gimnázium első osztályában. Az apai döntés nem sok 
változást hozott a kisfiú életébe, de a katolikus vallással való találkozása újabb 
ismeretekkel gazdagította életét. Egyik életrajzírója szerint már az is előnyös volt, 
hogy a katolikus iskola messzebb esett házuktól, így a kis Endrének nagyobb 
lehetősége volt tapasztalatszerzésre, pontosabban csavargásra.

Az érmindszenti évek nem maradtak nyomtalanul a kisgyermek életében. Nem 
tudjuk, hogy a falu és a család szegénysége mennyire tudatosult benne, de tény, hogy 
a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek iránti fogékonysága egész életét 
végigkísérték. A falu a szegénység ellenére az élmények sokaságát jelentette számára. 
Szokások, hagyományok, babonák, s a falusi gyermekek játékai és a mese töltötték be 
életét. 

Az irodalommal való első találkozását a mesék és később az olvasmányélményei 
jelentették. A faluban terjedő mondákból, majd az öregek meséiből állt össze a kis 
Endre belső világa. Jellemző, hogy öreg dajkája – Mózesné – meséitől arca eltorzult 
és sírt a gyönyörűségtől. Egy beszélgetésszerű novellában így számolt be erről: 
„Mózesné, Mózes Jánosné, az én pendelyes korszakom Múzsája. Ifjú, erős, jó paraszti 
menyecskeként dajkált ő engem szárazon. Mózesné, ó jelentős név, kapatott engem 
versekre és mesékre, ötéves fiút. Ült az ágyamnál Mózesné, mesélt és dalolt, amíg csak 
el nem aludtam.”

De nem csak az „öreg dajka” meséit hallgatta, hanem időközönként Pápai Róza 
osztálytársának ő is mesélt. Róza erre úgy emlékezett vissza, „hogy mindig azt 
akarta játszani, hogy meséljünk. Hogy ő mond egy mesét, aztán mondjak én is. Ő 
mindig olyat mondott amelyet kitalált. És haragudott, hogy én nem tudok újat...te is 
találj ki valamit. Róza, találj ki, úgy, mint én! Ne azt mond, te buta, amit a könyvek-
ben kiolvastál.”

Különben a mesékben is válogatós volt. Nem minden mesét szeretett. A megszelí-
dített, naiv meséket határozottan nem kedvelte. Anyai ágon nagynénje Kassán volt 
színésznő, aki sokat tartózkodott Érmindszenten. Ilyenkor mesével is szórakoztatta 
unokaöccsét. A kedélyes színésznő „elmés beszédével hozzájárulhatott költői tehetsé-
gének felébresztéséhez.”
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Amint említettük, házuk közel volt a temetőhöz, így játékaik színhelye gyakran a 
temető volt, s ezért a „színhely” is hozzájárult, hogy a rendkívül érzékeny kisfiú 
nagyon félt a haláltól. Ő maga így írta, hogy: „A haláltól midig nagyon féltem. 
Négyéves koromban a dajkám egy kis hitvány kalendáriumképet, egy kaszás csontvá-
zat mutatott. Azt mondta ez a halál. Sikoltottam, majdnem epilepsziás rohamok 
jöttek rám. A képet elégették a kályhában, de én évekig rettegtem a kályhához köze-
ledni.” A haláltól való félelme végigkísérte egész életét. Gyakran elhangzott a 
szájából „Csak pár évig fogok én élni”, s első nyomtatásban megjelent versében, 
a Megunt életben is a halál gondolatával foglalkozott.

Kosztolányihoz hasonlóan gyermekkorától kezdve tisztában volt tehetségével. 
Iskolatársa, Friedmann Zsóka írta róla, hogy „Olyan céltudatosan, biztosan látott a 
jövőbe, hogy azt akkor elbizakodottságnak minősítettük. Minden cselekedetében azt 
várta, hogy milyen hatással lesz annak a jövőjére, irodalmi hírére.”

Apró, de érdekes és jellemző epizód gyermekkorából, hogy amikor a faluban 
kuglipályát építettek, s ő ott ácsorgott, egy felnőtt rászólt, „Te fiú, menj csak állítani”. 
A visszaemlékező szerint Ady elsápadt, szemei égtek, és csak annyit mondott: „Nem 
megyek.”

Koraérett, rossz, de okos tanuló volt. Első versét hétéves korában írta öccse sárba 
eséséről, 8 éves, amikor egy ajándékkönyvből Kisfaludyt olvasott. Sokoldalú 
érdeklődése a lányokra is kiterjedt. Az osztályban egy Biri nevű kislány mellett ült, 
és szeretett „az apró palóc ördöghöz” dörgölődni. Mivel a felnőtt Ady ilyen irányú 
törekvéseivel többször is találkozunk, élete gyökereinek egy szálát, a mély kútban 
máris megtaláltuk. Ady nem foglalkozott pedagógiai kérdésekkel, de a gyermekkor 
érdekelte, ami azért figyelemre méltó, mert 1904-ben a hazai gyermekpszichológia, 
reformpedagógia még csak bontakozóban volt. A gyermekkori szerelmekről, 
érzelmekről, a szexuális érdeklődésről, a gyermek megértéséről A szerelmes gyermek 
című írásában 1904-ben így írt: 

„Mi elfelejtjük mindig, hogy a mi gyermekeink is emberek. […] a gyermekben nem 
akarjuk meglátni a kisembert, akinek vére van, az eszes kis embert, akinek agyveleje 
van. Idegei, vágyai, céljai, eszméi, örömei, fájdalmai vannak. Elfelejtjük. Csak 
emlékeznünk kellene, de nem akarunk emlékezni. Nem akarunk úgy közeledni a 
gyermekhez, mint ember az emberhez. Mindig azt hisszük, hogy mi kivételek voltunk. 
Igaz, hogy mi már hat éves korunkban tisztába voltunk az egész gólya-teóriával, igaz, 
hogy mi már nyolcéves korunkban csalódott szerelmesek voltunk, igaz, hogy mi már 
tizenhárom éves korunkban túl a Boccacción és túl a „Karthausi”-n egészen olyan 
formájú életcsömört éreztünk, mint milliomos és három X-es vivőrök, igaz, hogy már 
tizenhat éves korunkban átesve néhány világfelfogáson, szerencsésen eljutottunk 
Schopenhauerhez. No, de hát ez ritka kivétel állítjuk. Holott csaknem szenzibilisebb 
lelkű gyerek tizenhat éves koráig megfutja egészen az életét. A kis emberek csodálatos 
módon álomszerűen prekapiskálják mindazt, amit egy emberi lény kap az élettől.” [...]

Nem az a baj, hogy a gyermekek szerelmesek. Ez ellen nincs metódus, nincs 
pedagógia, nincs medikámentum. A gyermekek mindig szerettek. A nemi titkok 
sejtései egymáshoz terelték s terelik a leánykákat és fiúcskákat. Ez ellen csak egy 
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segítség van: őrködve, barátkozva, bizalmat ébresztve foglalkozzunk gyermekeink 
lelkével, s együtt neveljük a leányokat és a fiukat. […] A rejtegetés, a titkolózás, a 
félemlítés hány gyermeket cibált már ki a maga boldog gyermekségéből, s lett koravén 
emberkévé. Vigyázzatok, szigorú és feledékeny fölnőttek.”

Apja 1888-ben fiát az elemi osztályok elvégzése után a legközelebbi városba közeli 
nagykárolyi piarista gimnáziumba3 íratta. Az anya szerető gondoskodása és a falusi 
élet szokásai után a gimnázium, a város, új életet, új élményeket jelentett a falusi 
gyermek számára. De törést jelentett ez Ady életében, amire édesanyja így emlék-
szik: „Nagyon anyás gyerek volt. Én minden héten elmentem meglátogatni. Ha nem 
jöttem, Bandi napokig sírt kétségbeesetten.” 

Nagykároly „kis, poros, álmos, buta város volt”. Ady soha nem érezte magát 
otthon. Mindezek ellenére a piarista gimnázium előnyösen hatott Ady fejlődésére. 
Ezt ő is így látta: „Okvetlenül más lelkű ember volnék különben, ha már falun ki nem 
cseréltetik velem a kálvinista iskolát a katolikussal. S ha a katolikus szerzetes gimná-
zium után ismét rám nem borul egy ellenkező világ a zilahi református kollégium-
ban.”

A kút mélységes mély, és tegyük hozzá rejtélyes is, s csak találgathatjuk, hogy a 
vallások cseréje milyen előnyökkel és hátrányokkal járt élete alakulásában. Több 
forrásból is tudjuk, hogy Ady értékelte a piarista iskolát és a tizenéves diákhoz közel 
állt a piaristák szellemisége. Rendszeres templomlátogató volt, nagy szorgalommal 
énekelte az Érmindszenten már megismert zsoltárokat.

De nemcsak a város, a gimnázium is mindenben eltért az érmindszenti iskoláitól, 
bár visszaemlékezései szerint a piarista iskolába való beilleszkedése nem okozott 
nagyobb gondot. 

A piarista rend alapítója a spanyol származású pap, Klazanci Szent József 
(1557–1648) volt, aki Rómában ingyenes, vallási célú iskolát alapított. Kezdeménye-
zése nyomán a rend és a vele kapcsolatos iskolák sorra létesültek Európa több 
országában. Hazánkban az első piarista rendház a vele kapcsolatos iskola Privigyén 
létesült 1666-ban. Magyarországon a XVIII. században sorra létesültek piarista 
rendházak és iskolák. Számuk megközelítette a harmincat. A nagykárolyi iskola 
1727-ben létesült. Az iskolák magas színvonalára jellemző volt a természettudomá-
nyok (matematika, geometria, fizika) magas szintű oktatása. A műszaki felsőoktatás 
első hazai bölcsője a szenczi piarista gimnázium volt. Az oktatás színvonala a többi 
hazai piarista gimnáziumhoz hasonlóan igényes és szigorú volt. 

Ady úgy ítélte meg, hogy a szerzetesek nem szerették a tanulóikat. „Rettegés volt 
minden óra. – írta – És mi mindig bűnösnek éreztük magunkat. Sok szidalmat 
hallottunk, s egy hangos nevetésért bot járta.” A fentiek ellenére tanárai között volt 
aki nagyra értékelte a fiatal Adyt. Jó tanuló volt, és iskolai beilleszkedésének bizonyí-
téka, hogy már a második évben 1891-ben részt vett egy diáklap szerkesztésében. 
E tevékenységéről több helyen is beszámolt. 1914-ben egy barátjának írt levelében 

3 A korabeli hivatalos megnevezéssel: A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagykárolyi róm. kath. 
nagygymnasium
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említi, hogy „Én valójában már Nagykárolyban a II. és IV. gymn. koromban csinál-
tam írott lapot.” A XIX. századtól az iskolai önképzésben nagy szerepe volt az iskolai 
diáklapoknak. A kézzel vagy egyszerű sokszorosítási technikákkal készült diáklapok 
sok fiatalt számára jelentett első lépést az irodalom felé. Elég itt Kosztolányi Dezsőre, 
Babits Mihályra, Gárdonyi Gézára, Jókai Mórra utalnunk. 

Egy későbbi életrajzában részletesen is beszámolt a lappal kapcsolatos élményei-
ről: „1890/91-ben már Nagykárolyban a piaristák gimnáziumában írott lapot gyártot-
tam néhányad-magammal.” Egy további visszaemlékezésében még részletesebben írt 
a lapalapításról: „Lapot először Nagykárolyban csináltam Bogcha Pál barátommal a 
piaristák gimnáziumának második osztályában. E lappal pórul jártunk, holott 
modern, kitűnő revü volt, mert Bogcha is, én is prédikátumosan írtuk írásink alá 
nevünket. Egy demokrata, derék, kegyes tanár kezébe került a lap, s a mi prédikátu-
mos hencegésünk miatt meg is halt: requiescat in pace. Negyedikes gimnazista 
koromban megint lapunk volt, de én itt már az új Juvenalis szerepét akartam kiosz-
tani magamnak. Csúffá tett, bosszúálló kartársaim erősebbek voltak, s ez az ma is 
hézagpótló újság szintén fiatalon elhunyt.”

A kézzel írt lapba fennmaradt köszöntőt barátja névnapjára írta:

Árasszon el téged az ég 
Minden szép és jóval,  
Ne sóhajts fel az életbe 
A keserű „óh”-val. 
Légy víg, boldog, egészséges, 
És mindig jó barát, 
A boldogság derült napja 
Csak úgy fog sütni rád. 
Ezt kívánja tiszta szívből, 
Mit elmondtam rendre, 
Ki örökre hű barátod 
Marad.

Ady Endre 

A harmadik lapalapítási kezdeményezése már Zilahon történt. Ennek forrásai 
pontatlanok, de egyértelmű tény, hogy a lap diák szerkesztője Elekes Károly volt, aki 
Luna álnéven adta ki a lapot. A lap 23 száma 1894. február 5-től június végéig jelent 
meg. Több bizonyíték van arra, hogy Ady csak másodrendű szerepet töltött be a lap 
szerkesztésében, de abban számos verssel, elbeszéléssel, tréfával és rejtvénnyel 
szerepelt. Öccse Ady Lajos visszaemlékezése szerint Endre már „sűrjen írogatott 
verseket, de ezek kivétel nélkül verses csúfolódások voltak tanulótársai vagy egy-egy 
kevéssé szimpatikus tanár ellen irányzott éllel.” Voltak azonban tanárai akiket 
értékelt, szeretett. Egy Novák nevű szerzetes tanáráról megjegyezte, hogy az „csupa 
lélek és szív volt. Könny lopózott a szemébe, ha egy szép verset szavaltunk előtte.” 
Ugyanakkor némettanárát – Jakab Gyulát – nem szerette és kigúnyolta. 
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Nagykároly ban tehát egyaránt számos jelét adta irodalmi érdeklődésének éppúgy, 
mint apjától örökölt csúfolódó, intrikus természetének.

Az olvasás szeretete és a versírás Nagykárolyban már életének szerves része volt. 
Egy osztálytársa visszaemlékezése szerint „Az a hír járta róla, hogy irkájába verset is 
szokott írni. Nem hittük. Egyszer aztán, egy szünetben Ady odajött hozzánk. „Na 
pocolisták, ide hallgassatok” – mondta. Felolvasta egyik versét. Most már hittünk 
neki. Ő volt a mi büszkeségünk. Pedig rátarti, önfejű gyerek volt.”

Más visszaemlékezők szerint, bár kitűnt magyar dolgozataival, senki nem sejtette 
benne lappangó tehetségét. Társai nem, de ő biztos volt átlagon felüli tehetségében. 
Az akarom, hogy tisztán lássatok című versében írta:

Ma: én vagyok a legkülönb, 
Holnapután: más jön talán.

Nem várhatok, nem várhatok, 
Nem várhatok, mert sietek, 
Nem várhatok, nem várhatok.

Akarom, hogy szeressetek, 
Akarom, tisztán lássatok, 
Akarom, hogy szeressetek.

Nagykároly után Ady iskolai életének jelentős második szakasza a Zilahi Refor-
mátus Kollégiumhoz kötődik. Édesapja talán félt a túlzott katolikus hatásoktól és 
most ismét iskolát váltott, így a két Ady fiút a Zilhai Református Kollégiumba íratta. 
Az iskolaváltás ismét komoly szülői odafigyelést bizonyít, hiszen az ilyen döntés 
szervezési, anyagi következményekkel is járt, de mint említettük, az apának egyér-
telmű szándéka volt, hogy mindent megad ahhoz, hogy fiai urak legyenek. A vallási 
váltások hatását később Ady pozitívan értékelte. Erről így írt: „Katolikus szellemben 
nevelt kálvinista voltam. Névben az vagyok most is. Levetettem magam erejéből a 
benevelt szellemnek és a velem született vallásnak is a bilincseit. De a tanulságok 
megmaradtak.”

Az ősi kálvinista iskola múltjában Wesselényinek döntő szerepe volt. Emlékére az 
iskolaépülete előtt 1902 szeptemberében szobrot állítottak. A Fadrusz által készített 
szobrot a város előkelőségeinek jelenlétében ünnepélyes keretek között adták át. Ady, 
aki éppen Nagyváradon volt, így nem vett részt az ünnepségen, de politikai állásfog-
lalásnak is tekinthető újságcikkében a következőket írta, „Fáj a lelkem, hogy nem 
lehetek ott. – majd így folytatta – Az a szobor anakronizmus, szemrehányás és szatíra. 
Wesselényi hiába nyújtja a karját szegény paraszt felé Wesselényit nem értik már. 
Az a nagy erő már elfogyott, az a nagy láng már kialudt. [...] Az ünnepen már nincs 
lélek, csak szó. Este pedig vigyázni fognak, hogy a színházi díszelőadásra, csak 
előkelőségek jussanak be. Ott lesznek a fiai, unokái a nagy Wesselényinek, ott lesznek 
az összes vármegyék és városok küldött urai , de ott lesz bizonyára a becsődített nép is. 
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Minden ünnephez kell festői háttér. Csak maga Wesselényi fog hiányozni s az a nép, 
melyet önmagához emelt.”

Az új városban, az új iskolában, új élet kezdődött meg Ady számára. Az álmos 
Nagykároly után az ősi, nagy múltú, szép fekvésű polgárvárosban Ady otthonra 
talált. Egy kis katonásdi című írásában így írt erről: „Diákkorom volt Zilah város ősi 
alma matere. Múltját, jelenét, lelkét jól ismerem. Hála, becsület és barátság fűz e 
főgimnázium tanítóinak javához. A Wesselényi Kollégium nem bagolyvár. Kevés 
magyar középiskola nevel nemesebben és szabadabban.” 

Gondolkodásának alapozásában szerepe volt annak a kettősségnek, amit a két 
iskola különbözősége jelentett. Önéletrajzában így írt erről: „Talán – s ha igen, 
alaptalanul – katolikus hatásoktól féltettek otthon, mikor az ötödik osztályra elvittek 
a vármegyei „nagy iskolába”, a mai Wesselényi Kollégiumba. […] Okvetlenül más 
lelkületű ember volnék különben, ha már falun ki nem cseréltetik velem, a kálvinista 
iskolát a katolikussal. S ha a katolikus szerzetes gimnázium után ismét rám nem 
borul egy ellenkező világ a zilahi református kollégiumban.” Hogy milyen lett volna 
ez a „más ember” nem tudhatjuk, de azt igen, hogy a különböző iskolai hatások 
személyiségformáló szerepe valóban meghatározóvá vált életében.

Talán még száz év múltán is furcsának tűnik a Zilahi Református Kollégium 
diákságának élete, melynek alapja a református iskolákra jellemző nyitottság volt. 
Zilahon és a többi református kollégiumban például nagy hagyománya volt az 
úgynevezett subscriptionak. Ez azt jelentette, hogy a hatodik osztályt eredményesen 
elvégzett tanulókat egy díszes ünnepség kertében diákká avatták. A püspök kezet 
fogott a felavatott tanulóval, nevét egy könyvben rögzítették, melyben a kollégium 
törvényeit is felsorolták. Az aláírás a tanulók előmenetelének sorrendjében történt. 
A vendégséggel záruló ünnepély egyúttal olyan többlet jogokkal járt a már „felnőtt” 
tanulónak, mint sétabot használata, nyilvános helyen a dohányzás, bálokon való 
részvétel, színházba járás, ülve felelés stb. A jogok kiterjedtek a tanár-tanuló 
viszonyra is. Ettől kezdve például a tanárok nem tegezhették tanulóikat.

A fentiek csak szimbolizálják azt a tényt, hogy zilahi kollégium tanulóinak 
életformája távol állt a nagykárolyi szokásoktól.

Lehet, hogy Ady verse – Hajh gyerekek – „költői túlzás”, de mégis tükrözi a zilahi 
diákok hangulatát, életformáját.

Nagyon szép kis társasság volt. 
Egyik léhább, mint a másik. 
Átgondolok minden órát 
A keserű búcsúzásig... 
Mennyi kacaj, mennyi tréfa 
Hangzott el abban a kis szobában, 
Nem búsultunk, fülig úsztunk 
Borban, sörben, adósságban.
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„Ha nincs pénz, ád az Isten!...” 
– És ilyen volt minden elvünk 
Nem gondoltunk soha arra, 
Hogy a sorssal harcra keljünk. 
Gazdag szívvel, jó kedéllyel 
Fittyet hánytunk a világnak, 
Ölelkező lelkeink tán, 
Nem is itt a földön jártak.

Zilah valóban új fejezetet jelentett Ady életében. A kedélyes város gyökereiben 
különbözött a zárkózott Nagykárolytól. Aligha kétséges, hogy Adynak italozásra, 
bohémságra való hajlamának már Zilah előtt is voltak jelei, de a zilahi diákélet ezt 
csak megerősítette. Bölöni György, aki szintén Zilahon tanult így jellemezte a várost: 
„Zilah tisztes kicsi város volt Ady diákéveiben, komolyabb kisvárosi jelleggel. Vígak és 
búfelejtők itt az emberek. Kicsi kocsmákban szívesen elnótáztak, a nagyobb diákokkal 
az iparosok és vásáros emberek.”

Az érettségi előtt álló diákok mulatozásai, az elnéző tanárok türelme nagyon 
messze volt Nagykárolytól és a piaristáktól. Szemben Nagykárollyal a városban és a 
kollégiumban is demokratikus patriarkális szellem uralkodott. Jellemző például, 
hogy a testi fenyítés a tanárok számára tiltott volt, s azt csak szándékos gyújtogatás 
esetében lehetett alkalmazni. A tanárok elnézték a kisebb nagyobb diákcsínyeket, 
legfeljebb csak a nagyobb botrányokba avatkoztak be. A kocsmázás, a borozás, 
„lumpolás”, színházba járás rendszeres volt, s természetesen ezekben – finoman 
szólva – a másik nem is képviseltette magát, de ezek már nem az érmindszenti 
„Birik” voltak, s a kapcsolatok is többek voltak a „dörgölőzésnél”. 
A „korhelyeskedések” nagyobb mennyiségű zilahi savanyú bor elfogyasztása után 
általában együtt jártak nótázással. Ady kezdetben nagyon szeretett énekelni, de 
később a dohányzástól fátyolos lett a hangja. Már hetedikes volt, amikor barátaival 
dalárda szerűen énekeltek. Kevéssé ismert, hogy Ady még Nagykárolyban hegedü-
léssel is próbálkozott. Hamar megunta, de zenei hallása kitűnő volt.

A büntetések rendszeresek, de enyhék voltak. Ady – bizonyára a tanulásban elért 
sikerei alapján – általában elkerülte a büntetéseket, bár a határokat súrolta. Így írt 
erről: „A szerető alma mater nyolcadikos koromban, pedig első eminens voltam, 
majdnem elbánt velem, consilium abeundival fenyegetett némely kiderült lumpolások 
miatt. Nagyon méltatlankodtam. Kalocsára írtam azonnal, hogy én katolikus és 
jezsuita akarok lenni, s ha a dolog el nem igazodik talán ma együtt hódítunk bús 
Jakab páterrel.” Egyik versében – Pap vagyok én – utal is tervére:

Egyszer életemnek csúnya fokán 
Pap akartam lenni Kalocsán.
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Bár mint már olvashattuk, a vallások váltogatásában volt némi gyakorlata, 
szándéka aligha volt megalapozott. Ennek ellenére eljátszhatunk a gondolattal, hogy 
miként alakult volna Ady élete jezsuitaként... 

A consilium abeundi okát nem tudjuk, de a Ady, illetve az zilahi diákok életének 
jellemzésére példaként említjük, hogy az érettségi előtt rendszeresen a Délczeg 
mama csárdában mulatoztak, mert ott volt a legszebb csapos lány, aki valamilyen 
oknál fogva feljelentette a diákokat az igazgatónál. A vizsgálatot végző tanár a 
lakására rendelte az érintetteket, ahol az osztály 18 tanulójából csak egy nem volt 
érintett. Egy összetűzését ismerjük Berényi János matematika-fizika tanárával, aki 
egyben igazgató is volt, s jeles helyett csak jót adott neki. Jellemző Adyra, hogy a 
dolog rettenetesen bosszantotta, tanár, majd főigazgató akart lenni, hogy majd 
„vissza fogja szekírozni Berényit”.

Írásunk bevezetőjében Ady személyiségének kettősségét említettük, ezért azt 
hangsúlyozni kell, hogy a „kicsapongónak” volt egy másik élete is. A másik életét az 
olvasás jelentette, Ady műveltsége. Érmindszenten Nagykárolyban és Zilahon az 
átlagosnál kiválóbb tanítói, tanárai voltak, de maga bevallása szerint tanulni nem 
szeretett. Műveltségének legnagyobb forrása tehát az olvasás volt. Az olvasási igénye, 
az olvasottak megértése és feldolgozása azonban olyan tehetséget feltételez, ami már 
örökléstani, pszichológiai magyarázatra szorul.

Már Nagykárolyban is sokat olvasott, de zilahi életében már életének meghatá-
rozó része volt az olvasás. Öccse kifejezésével „olvasási-düh periódusa” volt, de 
válogatás nélkül olvasott. Maga így emlékezik erre 1918 május végi írásában: 
„Nagyon korán kezdtem olvasni, nagyon sokat olvastam, sokáig nem válogattam az 
olvasnivalók között s néhány év óta megint e nem gazdaságos módszerre tértem. 
Állandó olvasmányom voltaképpen nincs is más, mint a Biblia, de visszatérő olvasmá-
nyaim szép számúak. Például Jókai regényei, olyikat negyvenedikszer olvasom emléke-
zéssel, néha-néha és néhol-néhol az első olvasás nagy szenzációjával. Külön örömöm 
megtalálni még gondosabb Mikszáthnál is, egy-egy anekdotának, ötletnek, furcsaság-
nak ismétlődését, elváltozását. […] Hétéves koromban kaptam nem éppen jól válasz-
tott ajándékképp Kisfaludy Sándor összes verseit; nekem ez a megnyílt mennyország 
volt. (Most jut eszembe, hogy Csokonai Vitéz Mihályt majdnem legsűrűbben forgatom 
ma is könyveim közül, s ő is nagyon fiatal koromban mámorosított meg.) Sue-regények 
s hasonlók után Goethe forgatott fel, és a Torquato Tassot diákkoromban majdnem 
egészen lefordítottam. Ha jól emlékszem, Byron, Baudelaire, Vajda János és Tolnai 
Lajos voltak nagy, mély szenzációim.

Egyik szállásadójának a fia úgy emlékszik, hogy Ady éjszakánként petróleum-
lámpa vagy gyertya mellett olvasott. Hiteles forrásnak tekinthetjük Lajos öccsének 
visszaemlékezését, mely szerint „Minden szabadidejét könyvekkel tölti újra, de 
olvasmányaiban most sem tervszerű vagy válogatós. A vakációkon főleg az 1890–1892 
közötti években, hihetetlen mennyiségű regényt olvas össze, jórészt magyar regényeket 
(Vas Gerebent, Jókait, Jósikát. Eötvöst és Keményt). Nagyon szerette Vörösmarty-t, 
különösen a Csongor és Tündét.” Ugyancsak öccse szerint ezt valósággal magasztalta. 
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Kölcsönzött a diákkönyvtárból, de valószínűleg Dr. Balássy Endre érmindszenti 
földbirtokostól, akinek nagy könyvtára volt. Ezen kívül vásárolhatott a zilahi 
könyvkereskedésben is. Ady olvasási szokásában is öntörvényű volt: „De az olvasni-
valóimban is vallom predesztinációs hitemet: mit el kellett olvasnom, kezembe 
került, akár boltból, akár kölcsön, akár a vasúti kocsiban találtam. Vagy legalábbis 
evvel vigasztalom magam, ha néha kétségeim vannak: vajon okosan, gourmand 
módra, jól válogattam össze s fogyasztottam-e el irodalmi fogásaimat?”

A 100 éves évforduló alkalmából megnyugtathatjuk Adyt, hogy „jól válogatott”, 
mert olvasmányélményei hatalmas műveltségét igazolják. Ugyancsak érdekes – okát 
nem tudjuk –, hogy hatodikos korában kezébe került Zsutai János, debreceni 
diáknak egy versfüzete. Ennek néhány verse nagyon tetszett neki. Bár ezen aligha 
csodálkozhatunk hiszen a vers mondanivalója a női csapodárságról szól, és ez téma 
mindig is közel állt Ady gondolatvilágához. Egy példa, a Nincs olyan... című vers.

Nincsen olyan árva határ, 
Melyen egy-két madár nem jár.

Nincsen olyan kopár mező, 
Melyen egy-két fűszál nem nő.

Nincs olyan hideg márvány, 
Mind a szíved, csapodár lány.

Ady sokoldalú érdeklődését bizonyítja, hogy már Zilahon – tehát középiskolás 
korában – olvasta a Természettudományi Közlönyt, a Budapesti Szemlét, a Magyar 
Nyelvőrt és valamilyen magyar történelemmel foglalkozó folyóiratot. A sokoldalú 
érdeklődésére jellemző, hogy amikor első alkalommal Párizsban felismerte Comte 
szobrát, megemlítette, hogy már 14 éves korában olvasta Comte Socialphilosophiai 
értekezését vagy legalábbis annak egy részét. Ezt Ady 14 éves korában magyarul 
csak a Magyar Philosophiai Szemlében olvashatta, mert az könyvalakban akkor még 
nem jelent meg. Több mint érdekes, inkább megdöbbentő és megválaszolatlan, hogy 
a 14 éves nagykárolyi diák, hogy jutott a tudományos, filozófiai laphoz, hogyan tudta 
az abban foglaltakat felfogni és megjegyezni. Hiszen Comte, a kor egyik legjelentő-
sebb pozitivista filozófusának társadalomfelfogása ma sem könnyű olvasmány.

A Zilahi Református Kollégium tanárai és az iskola élete külön fejezetet jelentet-
tek Ady életében. Petri Mór, magyartanára, a Szilágy című helyi lap szerkesztője és a 
megye monográfiájának szerzője, aki maga is költő volt, hamar felismerte tanítványa 
tehetségét. Ötödikes diákként – tehát első zilahi évében – egy versét a Megunt életet 
kiválónak értékelte, de annak, a Szilágyban való közlését még korainak tartotta, s így 
a második fennmaradt Ady vers csak egy sokszorosított diáklapban, az Ifjúságban 
jelent meg Múzsafi álnéven.
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Nemrég üdén, most fonnyadtan 
Állt egy árva kis virág ott; 
Ifjú vagyok s már meguntam 
Életem s e rossz világot 
Kis szobámban álmodozva 
– Mint kit elhagyott a remény – 
– Kimerülten kiálltok fel: 
Vajjon miért is élek én?

[…]

Nem sokáig viselem már 
Kínos életem nehéz terhét, 
Majd örömmel csókolom meg 
A halál virága kelyhét. 
Síromnál ha megjelentek, 
S megálltok némán, szótalan, 
Ne sírjatok, hisz tudjátok: 
„Itt nyugszik egy boldogtalan.”

Petri Mór tehát szerette, értékelt tanítványát, s ami egy tanárnak különösen nagy 
érdeme, felismerte Ady tehetségét. Ady nem lelkesedett tanáráért, aki különben el is 
távozott az iskolából, és Szilágy vármegye tanfelügyelője lett. Hozzá hasonlóan a 
fiatal latintanára, Székely Ödön is azok közé tartozott akik értékelték tudását. 
Székely ezt így fogalmazta meg „Első lett és az is maradt. Mert az ő esze kereke 
minden tárgyon játszva átgördült.” Az elismerés mellett Székely egyértelműen 
felismerte Ady ellentmondásos személyiségét. Látta, hogy fölénye, cinizmusa mögött 
mélyen érző, fájdalmas lélek lakik és lényegének alapja a komolyság, becsületesség, 
szívének jósága.

Both István, az önképzőkör elnökeként ugyancsak felismerte tehetségét és 
mindenben támogatta Adyt. Jellemző epizód, hogy egy alkalommal Both elkésett az 
önképzőköri ülésről és így nem hallotta Ady bírálatát A síron túl is című balladáról, 
ezért kérte, hogy azt ismételje meg. Both a vita után javasolta, hogy ezentúl a 
bírálatokat önálló teljesítményként értékeljék, és Adynak jegyzőkönyvi dicséretet 
javasolt. Ady egyik életrajzírója, Bóka László nagyra értékelte Both tanári meglátá-
sát, hiszen ezzel a hiperérzékeny, cinikust játszó, állandó érzelmi válságokban 
hányódó fiút „lovaggá ütötte”. Szeretetének egy további jele volt, hogy Ady neki 
köszönhette ösztöndíját. 

Bár Ady nem kedvelte a a németet, de értékelte, hogy tanára Kerekes Ernő 
megszerettette vele Goethét. Kerekes lelkesedése nyomán magyarra fordította 
Goethe Tasso monológját. Adyra azonban legnagyobb hatással Kincs Gyula volt. 
A történelem-földrajz szakos tanár, aki utólag a latin-görög diplomát is megszerezte, 
s emberségével, tudásával legszorosabb kapcsolatba került Adyval.
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Kincs Gyula szegény családból származott. Apja cipészlegényként érkezett 
Zilahra, édesanyja kosztos diákok eltartásából segítette a sokgyermekes család életét. 
A középiskolát Zilahon végezte, majd a Kolozsvári Egyetemen tanári diplomát 
szerzett. A sokoldalú, tehetséges fiatalember 1883/84-ben a zilahi kollégium segédta-
nára, tanára, majd öt alkalommal megválasztott igazgatója volt. Sokoldalú szakmai 
felkészültségén kívül jellemző volt rá a szociális érzékenység, a közjó szolgálata. Első 
igazgatói beszédében kifejtette, hogy „Minél több szegény gyereket kell abba az 
anyagi helyzetbe hozni tudnunk, hogy szellemi táplálékban is részesüljenek.” E szán-
dékának megfelelően fejlesztette a konviktust és az iskola konyháját. Pedagógiai 
törekvései között említjük, hogy szorgalmazta a tanulók színházba járását, a 
természet megismerését célzó kirándulásokat, a leánytanulók felvételét. Sokoldalú 
törekvéseire jellemző, hogy nevéhez fűződik a város első artézi kútjának  
megnyitása. Ady apja Kincset – sajátos kifejezéssel – sokoldalúsága miatt „véghetet-
len igazgatónak” nevezte.

Álljon itt egy példa Kincs megfontolt véleményalkotására is, melyet egy tantervel-
méleti vitában fejtett ki. A századeleji tantervi reformok idején ugyanis felmerült a 
középiskolai tárgyak hasznosságnak kérdése. Kincs egy példán keresztül érzékeltette 
a probléma összetettségét: „A gymnasiumban elsajátított tudományos előkészület 
olyan e tekintetben, mint az építkezésnél a fundamentum: ha be van építve a földbe, 
csak a reá helyezett épület mutatja, hogy van, s – bár néha igen nagy összeg van belé 
fektetve – közvetlenül nem is jövedelmez, de az épület, mely rajta áll, s melyből a 
tulajdonos tőkéje kamatait, jövedelmét húzza, nélküle összeomlanék, nem létezhet-
nék.” Kincs véleménye szerint egyik tárgyat sem szabad a másiki rovására fejleszteni.

A tanári „hatást” nehéz mérni, hiszen a tanár személyiségének számos módjával 
hat tanulóira. Az értékelő jelzőket írásunkban mi is mellőzzük, így Ady és Kincs 
kapcsolatát pusztán néhány epizóddal érzékeltetjük.

 ■ A görög nyelv szeretetét és ismeretét Ady Kincs Gyulának köszönhette. Aligha 
véletlen, hogy a görög szimbólumok Ady költészetnek visszatérő elemei.

 ■ Ady már Debrecenben tanult, amikor Kincs levélben kért Adytól verset a 
Szilágy számára.

 ■ Ady 17 verset írt tanáráról és a kollégiumról. Ezek között a legismertebb Üzenet 
egykori iskolámba.

 ■ Kincs Gyula szervezte meg Ady első Párizsi útját. Az út erkölcsi támogatásán 
túl megyei támogatást is szerzett számára.

 ■ Egy idő után kapcsolatuk baráti volt. Mindig, mindenben megértették egymást.
 ■ 1908-ban volt Kincs 25 éves tanári jubileuma. Ady ebből az alkalomból verssel 
köszöntötte tanárát. A Vén diák üdvözlete című vers a Vasárnapi Újság 1908. 
június 28-i számában is megjelent:

Homérosz s felhős görög tragédiák 
Vágnak a szívembe, 
Te beszélsz s mi nebulók, hallgatunk, 
Istenem, istenek, mintha csak ma lenne.
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[…]

Hogy szép az élet, te mondtad szüntelen 
S hogy higgyük: akartad. 
S míg játszadoztak rajta bús mosolyok, 
Erőt és hitet prédikált az ajkad.

 ■ Amikor Ady már országosan ismert költő volt számos támadás érte. 1912-ben 
egy tanárgyűlésen Kincs a következő szavakkal védte meg egykori tanítványát, 
barátját: „Az újítók, főleg a szellemi fejlődésben mindig kihívták maguk ellen a 
régi felfogás elkeseredettségét...” 

 ■ Kincset 1916 januárjában temették Csucsán. Ady feleségével ment a temetésre, 
ahol Bandi és Bertuska felirattal koszorút helyeztek el, melynek elhelyezésekor 
Ady letérdelt és zokogva mondta „Elvesztettem az apámat.” A temetésről Kincs 
Gyula emlékének versében is megemlékszik:

Fájt, hogy az arcod 
Nagyon sima volt a ravatalon: 
Hogy törölhette 
Arcodról le a drága indulatokat 
A Halál, ez a durva Hatalom?

Az oktatás színvonalát száz év után nehéz értékelni. Az osztályzatok – egykori 
szóval kalkulusok – csak laza eligazítást jelentenek. Ady könnyen tanult, eminens 
tanuló volt. Ötödikben például harminchét tanuló között első, jeles volt, hatodikban 
huszonnégyből ugyancsak. Hetedikben mennyiségtanból és testnevelésből „csak” jó 
volt, nyolcadikban 18 társa közül természettanból kapott kettest, tornából hármast, s 
így általános tanulmányi eredménye csak jó volt. Ennek ellenére a Török István 
alapítványból Somogyi Kálmánnak együtt latin és irodalmi felkészültségéért 5-5 Ft 
jutalmat kaptak. 

Meghaladja írásunk szándékát, hogy Ady kamaszkori kicsapongásait részletez-
zük, de a zilahi diákélet történései némi magyarázatra szorulnak. Nem tudjuk, hogy 
Ady élete például mennyire volt szokványos. Életrajzában többesszámban említi a 
kicsapongásokat, amihez természetesen társak kellettek, de egy eminens tanuló 
kicsapásának felmerülése már olyan esetet jelezhet, amely túllépet az „átlagon”. Ady 
maga is tisztában volt személyiségének, finomat fogalmazva „szélsőségeivel”. 
A pszichológia szerint nem ritka a kamaszkorban a szélsőségek keresése, a serdülők 
gyakran keresik az utat, s a hatások, értékek sokaságában nehezen tudnak eliga-
zodni. A fentiekben már idéztük Adyt, aki megfogalmazta, hogy „csaknem minden 
szenzibilisebb lelkű gyermek 16 éves koráig megfutja az egész életét...” Ady életét 
ismerve bizonyos, hogy ő az átlagosnál szenzibilisebb volt, és ez meghatározta 
diákkori cselekedeteit. 
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És ezek után visszakanyarodhatunk a gyökerekhez. Apja mindenáron felfelé tört, 
s így a fia is mindenben első akart lenni. A diákköri kicsapongásokban is. Édesanyja 
érzékenysége, szelídsége, érzelemgazdagsága Ady énjének másik ága volt. Adynál ez 
a kettősség kínlódásainak legfőbb forrása lehetett. Önmarcangoló kettősség járta át 
a kamasz Ady egész gondolatvilágát, mely meghatározta életét, költői nagyságát, 
teljesítményeit. 

Ady első akart lenni, még akkor is, ha az elsőségre méltatlan volt. A gyenge 
fizikumú, betegségre hajlamos eminens tanuló meg akarta verni testnevelő tanárát, 
mert az közepest adott neki. A kudarc elviselését nehezítette, hogy tisztában volt 
szellemi teljesítményeivel. Tanárai „csodagyereknek” tartották Katinkáig című 
írásában írta „Verseket írtam és latinul beszéltem. Idegenek között zavart és félszeg, 
megszokott körben izgága, követelő, hiú, önhitt és zsarnok. Különös, vézna, nagy-
szerű, feketésen sápadt arcú fiú voltam, aki lelke mélyén azt kívánta, hogy vele 
foglalkozzék mindenki. A pajtásaim az iskolában csaknem mind utáltak. Ez fájt és 
büszkévé is tett. Azért utáltak, mert különb vagyok, mint ők. Én voltam a becézett fiú 
a tanári noteszekben, s haragudtam magamra, mikor néha gyönge, kételkedő érzések 
vettek elő.” 

Ady zilahi életében meghatározó volt az iskola önképzőköre. Az első önképzőkö-
rök még a XVIII. század utolsó évtizedében létesültek, majd az ország legtöbb 
középiskolájában megalakultak, s a magyar középiskolák életében jelentős, kellően 
nem értékelt szerepet töltöttek be. A kezdeményezés Sopronban Magyar Társaság 
néven II. József németesítő törekvéseivel ellensúlyozására jött létre, s elsődleges célja 
a hazai nyelv megvédése, ápolása és fejlesztése volt. E szándék a bontakozó reform-
kor szellemében rendkívül népszerűvé vált. Fiatal írók, költők álltak a mozgalom 
élére (Berzsenyi, Petőfi, Jókai stb.), és különböző elnevezéssel a nagy hírű középisko-
lákban is körök alakultak a magyar nyelv ápolása érdekében. Később a XIX. század 
második felére a középiskolák felsőbb osztályainak többségében alakultak külön-
böző elnevezéssel úgynevezett önkéntes önképzőkörök. Mivel a bécsi udvar bizal-
matlanul fogadta szervezkedést, a körök célja, elnevezése többször módosult. 
A legfőbb cél azonban továbbra is a nyelv, az irodalom önképzés útján történő 
fejlesztése volt. A politikai indíttatású kezdeményezésből az önképzőkörök – külö-
nösen a humán – tudományok magas szintű műhelyeivé váltak.

Ady korában a Zilahi Református Kollégium önképzőkörében igen intenzív 
munka folyt. A hétfő délután tartott ülések száma egy tanév során húsz körül 
mozgott, de ezt időközönként díszgyűlések is kiegészítették. A tanulók előzetes 
bejelentés után jelentkezhettek szavalatukkal vagy dolgozatukkal. Az országos 
gyakorlat szerint önképzőköri tagok csak a gimnáziumok felsőbb osztályos tanulói 
lehettek. Az V-VI. osztályos tanulók csak rendkívül tagként vehettek részt a munká-
ban. Szavazati, bírálati joguk nem volt. A kijelölt bírálók javaslatainak elfogadásáról 
a tagság szavazással döntött.
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A bírálók javaslatai a következők lehettek:
1. Albumba vehető.
2. Dicsérettel elfogadható.
3. Elfogadható.
4. Elvetendő.

A gyűlésekről a megválasztott tag jegyzőkönyvet készített. A kéthasábos jegyző-
könyvek bal oldalán szerepelnek a műsorszámok (előadás, szavalat stb.) a jobb 
oldalán a bírálatok.

Az önképzőkörnek saját könyvtára is volt. Ady ötödikes korában a könyvtárban 
727 mű volt, s ebből a tanév során a tagok 207 könyvet kölcsönöztek ki. A könyveken 
kívül folyóiratokra is előfizettek. Ady ott tartózkodása alatt előfizettek a Vasárnapi 
Újságra, A Hétre, a Pesti Hírlapra, az Üstökösre, az Urambátyámra, a Borszem 
Jankóra, a Képes Folyóiratra és az Új Időkre. A Szilágyot ingyen kapta meg az 
önképzőkör. Nem tudjuk, hogy Ady melyik lapokat olvasta, s azt sem, hogy az 
előfizetésről a tagság döntött-e, s ha igen milyen szempontok alapján?

Ady az önképzőkör tagjaként először VI-os korában, 1893 novemberében egy 
versével szerepelt, de ennek eredménye egyszerű tudomásulvétel volt. Adynak az 
önképzőkörhöz való további viszonyát meghatározta a vetélkedés Somogyi Kálmán-
nal, aki ötödikes korától osztálytársa volt, s egyaránt versengetek az osztályelsőbbsé-
gért és – ami fontosabb volt számára – Freidmann Zsóka kegyeiért. Végül Zsóka a 
jobb anyagi körülmények között élő Somogyi mellett döntött, ami a mindig elsőbb-
ségre törekvő Ady számára tragédia volt. 

A kudarcok sorozata meghatározta Ady és az önképzőkör viszonyát. Erről Az ifjú-
ság kora című írásában így írt: (Világ 1914. február 5.) „Az önképzőkör, melynek az V. 
és VI. klasszis diákja csak rendkívüli költője lehetett, csupán gyalázó kritikák után, 
heccből bontotta fel az én úgynevezett jeligés levélkémet. Ekkor adtam vénülő fejemet 
megint lapcsinálásra. S fájdalmas, hogy úgy mondjam, házi kezelésben közöltem a 
világgal. Azt is, hogy Zsóka mást szeret, azt is, hogy az önképzőkör hetedikesei és 
nyolcadikosai nyomorult irigyek, s hogy az egész élet nem ér semmit, mert mi is jöhet 
már Zilah után? Hatodikos koromban főképpen kritikus és balladaíró voltam. Mint 
kritikus gyilkoltam mindenkit, aki a tollam ügyébe esett.”

Mindezt betetőzte, hogy VII-es korában nem őt jelölték az önképzőkör elnöké-
nek, hanem Somogyit és egy másik osztálytársát. Mivel egyenlő számú szavazatot 
kaptak, sorshúzással Somogyi lett az elnök. A történetről osztálytársa, vetélytársa, 
Somogyi Kálmán így számolt be: „Ady Endrével az ötödiktől kezdve jártam együtt, én 
is akkor kerültem Zilahra. Jó barátságban voltam vele, bár bizonyos tekintetben 
vetélytársak voltunk. Erre több ok is adódott. Mint az osztály két legjobb tanulója, 
természetesen versengtünk. Zsóka kegyeltje én voltam, s ez biztosan bántotta a belé 
szintén szerelmes Adyt. A vetélkedés harmadik tere az önképzőkör volt. Ady mellőzé-
sével engem választottak meg ifjúsági elnöknek. A másik jelölt Teleky Endre volt. 
Talán Ady sértett hiúsága tette, hogy az önképzőkörben mégis szorgalmasan dolgo-
zott. Későbbi tehetségének azonban semmi különleges jelét nem adta diákévei alatt. 
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Eszes jó tanuló volt, de senki nem gondolta volna, mivé nő. Verseire nem igen figyelt fel 
akkor senki.”

Ady, mint említettük, mindig az első akart lenni, ezért a féltékenységből adódó 
kudarcára rá jellemző módon reagált: cinikusan sértegetett, gúnyolódott, minden-
ben és mindenkivel szemben. Több tucat kezdő önképzőköri tag életútját ismerve 
állíthatjuk, hogy míg mások számára a sikerek és kudarcok nagyobb teljesítményre 
sarkaltak, addig a sértődött Ady nem irodalmi teljesítményeivel, hanem a bírálatai-
val reagált. Az önképzőköri munka Ady számára az önérvényesítés színhelye lett. 
Aktivitásának fő motívuma nem irodalmi természetű volt, hanem sokkal inkább a 
versengés, társai legyőzésének szándéka. Ady nem tudott veszteni. Tény, hogy a 
versengés fokozta Ady önképzőköri aktivitását, de ez elsősorban a bírálatok terén 
jelentkezett. Kétszer annyi bírálatot vállalt, mint amennyi munkával jelentkezett. 

A pályamunkák tartalmát nem ismerjük, de tény, hogy Ady bírálatai tárgysze-
rűek, színvonalasak voltak. Példák a bírálataiból: „Az ember küzdj és bízva bízzál” 
VIII. osztályos tanuló munkáját elfogadhatónak tartotta. Nem tudjuk, hogy elfogult-
ságának vagy tárgyilagosságának bizonyítéka, hogy ellenfelének, vetélytársának 
Zsóka bátyjának szavalatát „jelesen sikerültnek” nyilvánította. Egy pályázatot 
„érdemtelennek” tartott, de ezzel a kör tagjai is egyetértettek. Elvetendőnek ítélt egy 
balladát. Ady szerint a ballada kellékei teljes mértékben hiányoznak; a nyelv csak 
azért poétai, mert a poéta írta; cselekevény nincs benne, mert egy csók, s egy ablakfa 
ölelése nem tekinthető annak; balladai gyorsaság csak annyiban, hogy a hős lovon 
jár; a verselés a számbavehetőségig „könnyű”; röviden: a költemény egy unalmas 
tárgy rossz feldolgozása, kellékek bőségének legtökéletesebb hiányával. Ezek folytán 
a költeményt elvetendőnek ítéli. Esetenként élénk viták folytak a bírálatról. Ady 
például bírálta a „Kálmán és Álmos” című, jelige nélküli költeményt. A szerző 
Kálmánt egy oly szörnyetegnek rajzolja, ki minden ok nélkül kegyetlenkedik, sőt, 
apagyilkos. Gyenge szerkezet, rossz kifejezések és szavak, botrányos rímek jellemzik 
a költeményt, mely hemzseg a helyesírási hibáktól; ezek folytán elvetendőnek tartja. 
Ady bírálata ellenére a munkát elfogadták, de a bírálatot albumba vételre érdemesí-
tették.

Adynak Őszi gondolatok című „Oh a szárnyas idő hirtelen elrepül” jeligéjű 
költeményét elfogadták. Kulcsár András bírálatában megállapította, hogy „Költészet-
tani szempontból elégia; kellékei eléggé megvannak, s különösen az elmélkedve 
elmerengés sikerült. Alexandrinokban van írva; rímei meglehetősek, de jók 
asszonánczai. Ezek folytán a költeményt sikerült fokozatra érdemesíti.” A kör alapos 
megvitatás után, bíráló véleményét magáévá tette.

Adyt társai nem szerették, de tudását értékelték, elfogadták. Jellemző például, 
hogy 1895-ben a diákbált a vármegye dísztermében akarták megtartani. A kérést 
egy albizottság terjesztette elő, melynek megválasztott tagja Ady volt. Ugyancsak ő 
lett a bál rendezőbizottságának pénztárnoka is. Végül 1896-ban a március 15-i 
emlékbeszédet szokás szerint az önképzőkör egyik tagja mondta el. A választás 
Adyra esett és ez nyilvánvalóan nem volt véletlen. Jellemző a munka komolyságára, 
hogy a beszédet – amit Ady készített – három önképzőköri tag hagyta jóvá. A beszé-



98 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

det jóváhagyó bizottság szerint „a bevezető rész, s ebben különösen a haza fogalmá-
nak, s az emberi jogoknak fejtegetése egészen szépen sikerült, de az emelkedett 
hangulat nagyot csappan, midőn a tulajdonképpeni tárgyalás veszi kezdetét; a 
befejezés elhamarkodott; több helyen sző beszédébe oda nem illő, vagy nem eléggé 
kifejtett részeket, constructioja értelemzavaró; az említett hibák kijavítása után 
azonban a munka felolvasásra érdemes lesz. Ezek alapján a kör a munkát írónak – 
tehát Adynak – visszaadja a szükséges módosítások végett.” 

A beszéd tartalmát nem ismerjük, de tény, hogy Ady ezzel a munkájával is 
pályadíjat nyert. A Kossuth halálára írt, Március 20. című versét Kincs Gyula 
közzétette a Szilágy 1896. március 22-i számában:

Ezeréves létünk ünnepélyén 
Az örömnek víg zaja között 
Ismét eljött a gyásznap, amelyen 
Kossuth apánk sírba költözött. 
Akkor egy bús nemzet zokogása 
Kísérte a legnagyobb magyart, 
Ki nem halt meg, örökre fog élni, 
Míg magyar szív dobogása tart.

[…]

E szent napon nagy szelleme előtt 
Leborul az ünneplő magyar, 
Megcsókolja a szentelt sírhantot, 
Amely testet, mulandót takar; 
Könnyeiből új erőt merítve, 
Megreszketve szólt kérő szava: 
Áldd meg e hon méltó ünnepélyét, 
Legyen boldog e szegény haza!

Végül megemlítjük, hogy az önképzőkör az érettségi előtt, 1896. május 9-én 
díszgyűlést tartott, ahol a tanárok és szülők részvétele mellett Ady alkalmi versét 
Friedmann Tibor szavalta el. Ady önképzőköri életében személyiségének legfőbb 
vonásai a szellemi felkészültségtől, aktivitásától az összeférhetetlenségig, az első hely 
megszerzésének szándékáig minden megtalálható. Nyolcadikos korában 8 eredeti 
munkával szemben 9 bírálatot nyújtott be, és ez az önképzőkörök történetében is 
egyedülálló volt. Az önképzőkörök tehát meghatározóak voltak Ady zilahi éveiben. 
A bírálatai nem üres vagdalkozások voltak, még akkor sem, ha megfogalmazásai 
nem nélkülözték a gúnyt, és a természetéből adódó csúfolódást. 

Az Adyt ért diákköri hatások közül az önképzőkörök mellett említést érdemelnek 
a református kollégiumokban kialakult úgynevezett legációk. E gyakorlat szerint a 
kollégiumok felsőbb osztályos tanulói önként jelentkezhettek legációba. A jelentke-
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zőknek próbaszónoklatokat kellett tartaniuk a vallástanár és a már legációban részt 
vevő tanulók előtt. Akik ezen a konciózáson sikeresen megfeleltek, tanulási rangsor 
szerint választhattak eklézsiát ahol a gyülekezet előtt prédikálhattak. A prédikáció 
pénzzel is járt, melynek egy részét a kollégium kapta meg, más részét a tanuló 
használhatta fel. Ez nagy segítséget jelentett a szegény tanulók számára.

Ady VII-es korában 1894 novemberében Kerekes András vallástanára előtt 
megfelelt a követelményeknek, s a jegyzőkönyv szerint „kibocsáttatott”. Első 
legációja alkalmából 1894 karácsonyán az érszőllősi (akkor paczali) gyülekezetben 
tartott prédikációt. Legációja sikeres lehetett, mert a továbbiakban 5 alkalommal, 
minden nagyobb ünnepen vállalt legációt. A legáció Adyra nézve is előnyös lehetett. 
A kisebb-nagyobb közösségek előtti szereplés, annak tartalommal való megtöltése 
éppúgy hasznos lehetett, mint az adott település megismerése. Hogy Ady megfelelt a 
követelményeknek azt az is bizonyítja, hogy debreceni tartózkodása idején vissza-
hívják „próba szónoklásra”, de ő ezt barátságosan visszautasítja, jelezve, hogy 
korábbi legációi már népes gyülekezet előtt sikeresek voltak.

Sajnos, nehezen kimutatható, hogy egy-egy iskola tanulói életét, milyen arányban 
módosította, befolyásolta. De Ady számára a Zilahi Református Kollégiumban 
eltöltött négy év meghatározó volt. Párizsi útja előtt, 1903 novemberében így 
búcsúzott egykori iskolájáról: „Aki vagyok, az a néhány zilahi esztendő által vagyok. 
És más nem lehetek. E néhány esztendőnek minden perce determináló perc volt. 
Minden perce végzetesen szabogatta ki utamat. Ha akkor, ott az önképzőkörben nem 
lelnek tanyát a forró gyermekálmok! … Ha Kincs Gyula nem közli le az első versem a 
„Szilágy”-ban! Ha Both István nem velem olvastatja fel a világ legszebb versét, azt a 
tavaszról zengő Vajda-verset! … Ha Kerekes Ernő lelkesedése bele nem kerget, hogy 
Tasso nagy monológját sírjam el magyarul! Ha elébem nem kerül rövid szoknyájában 
valaki! Ha … Millió ha … De mindennek úgy kellett jönnie, ahogy jött…” 

Ady értékelésével adósok maradtunk. De egy zsenit nem lehet, nem szabad 
értékelni. Zsenit írtunk, de ez pontatlan. Talán jobb ha azt írjuk ember4 volt, de ő ezt 
bevallotta, vállalta, még akkor is, ha tudta, hogy sokan, sokszor pálcát törnek fölötte. 
Ady vállalta a kútban lévő rosszat, éppúgy mint a jót. Talán a következő száz év sem 
lesz elegendő arra, hogy utódaink az ellentmondások mögött tovább keressék és 
megtalálják a múlt mélységes mély kútjában az igazi Adyt.

4 „Az emberi személyiséget meghatározó örökletes adottságok igen nagyszámúak és szerteágazóak, 
ahogy azok a külső: családi, gyermekkor, kortársai és társadalmi hatások is, amelyek ezeket az adottsá-
gokat képességekké formálják.” 

 Czeizel Endre (2012): A magyar kötő géniuszok sorsa. Budapest, Galenus. 208. p.
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A NYELVJÁRÁSI HÁTTÉR KEZELÉSE AZ 
ISKOLÁBAN: EGY ATTITŰDVIZSGÁLAT 
EREDMÉNYEIBŐL1

PARAPATICS ANDREA2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA PARAPATICS: HOW TO DEAL WITH DIFFERENT 
DIALECTS IN SCHOOLS? RESULTS OF AN ATTITUDE TEST

While most Hungarians are taught during the years of their public education to a 
sociolinguistic viewpoint where linguistic diversity, especially regional varieties are 
tolerated, stereotypical misbeliefs of dialect speakers and standard-based culture can 
lead to unnecessary debates in everyday communication or even to linguistic 
discrimination. Present study searches for the explanation of the problem by 
investigating teachers’ language attitudes and practice related to the dialect 
background of their students. The main hypothesis to be tested in the study is: while, 
following the rules of the National Curriculum, tolerant attitudes are represented 
theoretically at school, standard-based practice suggest negative lessons to learn about 
dialect speech that is related to lots of speakers of the Hungarian community even 
among youngsters. Without getting an informative explanation students have 
problems due to their regional background while they are taught to be proud of it, 
although, it could be an advantage by developing metalinguistic awareness. The study 
emphasizes that this ambivalence is all rooted in the insufficiency of teacher training 
in higher education in connection with language variability and in the lack of useful 
methodological help for them. Therefore, the study also recommends some of the latest 
educational material in the topic.

1 A tanulmány az EFOP 3.6.1-16-2016-00015 azonosítószámú „Pannon Egyetem átfogó intézményfej-
lesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projektje keretében készült.

2 Parapatics Andrea PhD, tudományos munkatárs, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalom-
tudományi Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém parapatics.andrea@mftk.
uni-pannon.hu
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BEVEZETÉS

A magyar tanulók döntő hányada regionális nyelvi sajátosságokat is elsajátít elsődle-
ges nyelvi szocializációja során, amelyek anyanyelvük számukra természetes elemeit 
képezik (a nyelvjárási jelenségek élő voltának kifejtésére jelen tanulmány keretei 
között nincs mód, a kérdéshez vö. pl. Juhász 2002, Hegedűs 2005, Berente et al. 2015, 
Parapatics 2016a és b, Kiss 2017, Koós 2017, Parapatics megj. a.). A közoktatás, azon 
belül az anyanyelvi nevelés egyik elsődleges célja azonban a köznyelv elsajátíttatása. 
A két változat nem zárja ki egymást szükségszerűen: a standard magyar nyelv a 
tanulók elsődleges nyelvváltozatára támaszkodva is tanítható volna. Ennek kulcsa a 
metanyelvi tudat és a nyelvjárási öntudat fejlesztésében, továbbá a funkcionális-szi-
tuatív kettősnyelvűségre nevelésben rejlik, amely tudatosan beépíti a nyelvjárást a 
standard tanításába (vö. Kiss 2001: 150). Ezáltal a tanulók nem cserélik fel anya-
nyelvi változatukat a köznyelvire, hanem egyiket a másikhoz hozzáadva képesek 
tudatosan választani a két nyelvváltozat elemei és szabályai közül az adott kommu-
nikációs céltól, partnertől és beszédhelyzettől függően. A dialektológia művelőinek 
javaslatán túl a regionális értékek tiszteletét és az anyanyelvi nevelésen belül a 
többnormájú, szociolingvisztikai szemlélet követését a Nemzeti alaptanterv (a továb-
biakban: Nat) is előírja. 

Az elvárásoknak való megfelelés azonban a legtöbb esetben megmarad csupán 
elméleti síkon, és a mindennapi gyakorlat nem hozzáadja, hanem felcseréli a tanulók 
regionális nyelvhasználati sajátosságait a köznyelvire. Ezzel a nyelvjárási háttér 
puszta hátránnyá, leküzdendő problémává válik (vö. Péntek 2002 is), amely megbe-
csülés és elfogadás helyett elutasító magatartásra ösztönzi a nyelvközösség tagjait 
akár a kérdésben érintett beszélőként, akár csupán külső szemlélőként. Jelen 
tanulmány nem hibáztatja ezért a pedagógusokat, hanem a kérdéssel kapcsolatos 
ismereteiket és attitűdjeiket kutatja azzal a céllal, hogy közelebb juthassunk a 
probléma gyökereihez, és ezáltal a megoldáshoz. Miként Richard Hudson brit 
nyelvész is fogalmaz: „How can they teach a subject that they don’t know?”3 (Hudson 
2004: l. n.).

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

A Magyar dialektológia egyetemi tankönyv (MDial.) külön fejezetet szentel a 
nyelvjárási háttér és az iskola kapcsolatának (l. Kiss 2001). Noha a nyelvjárási 
környezet és az iskolások köznyelvi produkciói közötti összefüggéseket több kutatás 
idézésével is igazolja (magyarok közül vö. pl. Török 1958, P. Lakatos 1986, Guttmann 
1996 és 1999), továbbá figyelmeztet arra, hogy „a 6–14 éves korú magyar anyanyelvű 

3 „Hogyan is taníthatnának egy olyat tárgyat, amelyet nem ismernek?” (Fordítás P. A.)
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gyermekeknek több mint fele (ma is) nyelvjárási hátterű és környezetű (a maga 
változatos nyelvi, nyelvhasználati következményeivel)” (Kiss 2001: 151), azt is 
megállapítja, hogy a kérdéskör mindezek ellenére nem kap elegendő figyelmet sem a 
közoktatásban a gyakorló magyartanárok munkája során, sem a felsőoktatásban a 
leendő pedagógusok képzésében. A probléma egyik gyökerét az jelenti, hogy a 
tanítók és a tanárok döntő hányada megfelelő mennyiségű és minőségű ismeretet 
sem tud szerezni a témakörről felsőfokú tanulmányai során, mivel a dialektológia 
több intézményben is csupán választható és nem kötelező kurzus. Ezt Kiss Jenő 
későbbi felmérése is kimutatta: 2015-ben 19 Kárpát-medencei felsőoktatási intéz-
ményből csupán 11-ben szerepelt dialektológia önálló és kötelező kurzusként, a többi 
a hallgatókra bízza a választást, ami a nyelvjárások kihalására vonatkozó sztereotí-
piák ismeretében nem jósol magas jelentkezői létszámot. Így viszont „számolnunk 
kell azzal, hogy magyar szakos diplomával kikerülnek az életbe és – nyelvjárási 
környezetű, regionális hátterű – iskolákba olyan pedagógusok, akiknek nem lesz 
rendszeres dialektológiai tudása. Ez pedig […] egyenlő volna a gyeplőnek a lovak 
közé dobásával” (Kiss 2015: 390). Nem jeleznek magabiztos tudást korábban végzett 
magyar szakos hallgatók emlékei sem, például: „nem hagyott bennem mély nyomo-
kat az óra. […] Minden, ami megmaradt az óra anyagából, az a néhány szókincsbeli 
érdekesség, amelyet magam fedeztem fel atlaszokban, szótárakban” (idézi Kiss 2009: 
11). A megkérdezett, dialektológiai képzésben már részesült hallgatók negyede úgy 
nyilatkozott, hogy nem tudott meg többet a nyelvről általában, miközben maguk is 
tisztában vannak azzal, hogy a nyelvjárásokról élő tévképzetek egyik oka az ismeret-
hiány, a tájékozatlanság. Csupán harmaduk járt terepen, azaz nyelvjárásgyűjtésen, 
pedig a beszámolók szerint ez az élmény jelentős mértékben hozzájárult korábbi 
negatív vélekedéseik megváltozásához, például: „Rájöttem, milyen gazdag és színes 
lehet egy nyelvjárás”; „Már nem zavar a nyelvjárási beszéd”; „Már nem tartom a 
nyelvjárási beszélőket helytelenül beszélőknek”; „Csökkentek előítéleteim, de sajnos 
nem szűntek meg teljesen” (idézi Kiss 2009: 12). Egy, több mint 500 határon inneni 
és túli magyar szakos pedagógus, illetve pedagógusjelölt bevonásával készült friss 
vizsgálat igazolta a nyelvjárási alapú nyelvi előítéletesség és diszkrimináció létezését 
is a pedagógiai értékelésben: az adatközlők, tudattalanul, jobbnak ítélték azokat a 
(felvételről hallgatott) szóbeli feleleteket, amelyek tartalmukban ugyan hiányosak 
voltak, de köznyelven hangzottak el, mint azokat, amelyek tartalmilag helyesek és 
pontosak voltak, de nyelvjárásban hangzottak el (vö. Jánk 2018).

A jelenleg érvényes érettségi vizsgaszabályzat szintén számos olyan mondatot 
tartalmaz, amely a többnormájú szemlélet helyett erősen standardközpontú hozzá-
állást tükröz. A középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga 
javítókulcsa (a továbbiakban: ÉÚ) a rövidebb és a hosszabb szövegalkotási feladat 
értékelésében is kitér nyelvhelyességi kérdésekre, fogalmazásmódja azonban kizárja 
a területi alapú változatok létjogosultságát. Például: „A szöveg nyelvhelyességi 
szempontból kifogástalan” (ÉÚ 10); „megfelelő nyelvi regiszter; választékos, világos 
megfogalmazás és mondatszerkesztés” és „az értelmezést nem befolyásoló nyelvi, 
nyelvhelyességi hiba” több pontért, valamint „értelemzavaró mondatszerkesztési, 
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szókincsbeli pontatlanságok, nyelvhelyességi hibák; bizonytalanság a nyelvi regisz-
terben” és „a megértést alapvetően gátló stilisztikai, nyelvhelyességi hibák, szegé-
nyes, széteső mondatszerkesztés; sivár szókincs, értelemzavaró szóhasználat” 
kevesebb pontért (ÉÚ 15). Emellett, értelemszerűen, a feladatlapok helyesírásának 
javításában az aktuálisan érvényben lévő helyesírási szabályzat az irányadó, amely 
nincs tekintettel a nyelvjárási ejtésváltozatokra. A köznyelvi beszélők számára a 
betűk legtöbbször a kiejtett fonémáknak felelnek meg, ám a nyelvjárási hátterű 
beszélők fonémái olykor eltérnek a standardtól, s így a helyes írásmódtól is. A jelen-
leg érvényben lévő érettségi vizsgaszabályzat szerint a magánhangzó-időtartam 
tévesztése (pl. huszas) súlyos, a mássalhangzó-időtartam tévesztése (pl. szallag) 
durva hibának számít, azaz kettő, illetve három hibapontot jelent. Hangsúlyozom: e 
sorok nem a nyelvjárási háttérből fakadó, a regionális sajátosságokat írásban is 
megjelenítő helyesírási hibák figyelmen kívül hagyása, sem a helyesírási szabályzat 
ilyen irányú módosítása mellett érvelnek. Miként Péntek János is fogalmaz erdélyi 
diákokkal kapcsolatban: „Mindaz, amit a továbbiakban ki szeretnék fejteni, nem 
alibikeresés, nem annak az igazolási szándéka, miért gyenge a kisebbségi és főként 
az erdélyi tanulók helyesírása” (Péntek 2002: 258). Csupán figyelmeztetek arra, hogy 
ha a tanulók olyan nyelvjárási régióban szocializálódnak, ahol a rövidülés vagy 
éppen a nyújtás általánosnak és így számukra természetesnek mondható, akkor 
célzott fejlesztésre, metanyelvi tudatosításra, és megfelelően árnyalt magyarázatra 
van szükség ahhoz, hogy nyelvjárási hátterük ne jelentsen számukra hátrányt. 
Továbbá figyelmeztetek arra, hogy ha a pedagógusokat nem készítik fel a legfeltű-
nőbb regionális hangtani és szókészlettani sajátosságok ismeretén túl a magyar nyelv 
további, területileg eltérő alak- és mondattani jellemzőinek a felismerésére (pl. 
nagyobb vminél/vmitől; nem-e; haza kell menjek stb., vö. pl. Hegedűs 2009), akkor 
értékelésük sem lehet elég körültekintő, toleráns, bármennyire is feltett szándékuk 
ez (a kérdésről részletesen és iskolai példákkal szemléltetve l. Parapatics 2016b, 
l. még Koós 2017). A regionális jegyeknek a tájékozatlanságból fakadó elutasítása, 
puszta kijavítása ellentétes a Nat általános iránymutatásaival. Néhány példa a 
dokumentumból: a tanuló „tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág 
változatosságának megőrzését” (Nat 10639); „a tanulókhoz alkalmazkodó differenci-
álás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 
ellenőrzésben, az értékelésben” (10645); „a tanulói leszakadás megakadályozásának 
érdekében a tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése” 
(10646). Az anyanyelvi nevelés terén a tanulók „alapvető feladata a nyelv mint 
változó rendszer megismerése” (10660); „ismerni kell az anyanyelv és a nemzeti 
kultúra, a nyelv és a valóság, a kommunikáció és a társas világ közötti összetett 
kapcsolatot, a nyelv változó-változtató természetét, másokra gyakorolt hatását, a 
társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét” (10653). Már az 5–8. évfolyamon 
feladat a nyelv és a nyelvhasználat rétegzettségének a megtapasztalása, felismerése, 
valamint a nyelvi sokszínűséggel és toleranciával kapcsolatban is megemlíti a Nat a 
nyelvváltozatokat és a nyelvjárásokat (10666, 10673). 9–12. évfolyamon ugyanezek 
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már csupán kulcsszóként jelennek meg, valamint „[a] nyelvhasználat társadalmi 
jelenségként való (szociolingvisztikai) szemlélete” (10666).

S hogy milyen előnyökkel járhat a nyelvjárási háttér megőrzése a köznyelv 
elsajátítása mellett? A legfrissebb nemzetközi kutatások eredményei szerint több 
azonnyelvi változat birtoklása, azaz a kettősnyelvűség, megfelelő tudatossággal (vö. 
pl. Leivada 2017), a kétnyelvűséghez hasonló neurológiai struktúrákat, ebből 
következően hasonló kognitív előnyöket eredményezhet (Kirk et al. 2014, Ross–
Melinger 2016, de vö. pl. Hazen 2001). Ilyen előnyt mutattak ki például a feladatok 
közötti váltás és a figyelem terén (l. pl. Bialystok et al. 2008, Barac–Bialystok 2012, 
Chung-Fat-Yim et al. 2018), a demencia (Bialystok et al. 2007) és az Alzheimer-kór 
(Estanga et al. 2017, Klimova et al. 2017) késleltetésében, illetve az ellenük való 
védekezésben, és általában a gondolkodás rugalmasságát illetően (Bialystok–
Viswanathan 2009). A szövegértési, aritmetikai és idegennyelvi kompetenciák terén 
jelentkező előnyöket nemrég norvég kettősnyelvű gyermekek esetén is meggyőzően 
bizonyították: a Nynorsk anyanyelvű tanulók, akiknek a többségi Bokmål nyelvvál-
tozatot is el kellett sajátítaniuk az iskolában anyanyelvváltozatuk megőrzése mellett, 
az országos átlag felett teljesítettek e kompetenciák mérésekor (Vangsnes et al. 2017; 
a kettősnyelvűség kognitív előnyeit feltáró újabb eredményekhez l. még Antoniou–
Katsos 2017, Antoniou et al. 2018). Albert és Obler (1978) arra figyelmeztetnek: 
minél hasonlóbb egymáshoz két nyelv, annál nagyobb erőfeszítésébe kerül a beszélő-
nek, hogy elkerülje az interferencia jelenségeit. Ebből Ross és Melinger (2016) arra 
következtetnek, hogy az agyban különböző nyelvi rendszerként reprezentált 
azonnyelvi változatok birtoklása még nagyobb kognitív haszonnal járhat kettős-
nyelvű beszélők számára, mint a könnyebben elkülöníthető, egymástól távolabbi 
nyelvek tárolása kétnyelvűek számára. E kognitív előnyök átfogó és széles körű 
bizonyítása, továbbá magyar példán való igazolása a jövő feladata. Mindezek mellett 
a kettősnyelvűség bizonyításra nem szoruló előnyei között tartjuk számon a nyelvjá-
rások sokszínűségét, stilisztikai, esztétikai, kultúrahordozó és megismerő, valamint 
társadalmi és lokális identitást jelző funkcióit (vö. Juhász 1992, MDial., Kiss 2010, 
utóbbi szerepkörhöz a norvég nyelvváltozatokkal kapcsolatban l. még Maagerø–
Simonsen 2005: „Writing Nynorsk might be a signal that your identity is more 
related to local values than to urban style, and that your local roots are of great 
importance to you”4, idézi Husby ed. 2008: 16). Hangsúlyozom azonban: bárminemű 
előny csak akkor válik valóban azzá, ha a beszélők, kellő ismeretek birtokában, 
megfelelő szintű anyanyelvi tudatossággal bánnak vele. „A pedagógusoknak és 
minden rendű és rangú nyelvi ismeretterjesztőnek e tekintetben megkerülhetetlen 
társadalmi felelőssége van” (Kiss 2009: 13)

4 „Nynorsk nyelven írni azt jelképezi, hogy identitásod inkább a helyi értékekhez, semmint a városi 
stílushoz kötődik, és hogy a helyi gyökerek nagy jelentőséggel bírnak számodra.” (Fordítás. P. A.)



106 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

A KUTATÁS CÉLJA

A jelen tanulmányban bemutatott kutatás az ország gyakorló pedagógusainak 
ismereteit és attitűdjeit méri fel a nyelvjárásokkal, a nyelvjárási beszéddel és a 
témakör tanításával kapcsolatban. A szakirodalomban fellelhető kapcsolódó 
vizsgálatok, továbbá egy évtizedes közoktatási tapasztalataim alapján feltételeztem, 
hogy a tanítók és a tanárok döntő hányada elfogadó hozzáállást képvisel a nyelvjárá-
sokkal kapcsolatban, azok megbecsülésére neveli tanítványait, de megfelelő módsze-
rek híján a gyakorlatban sokan inkább standardközpontú szemléletet közvetítenek. 
Hipotézisem az volt, hogy keveset foglalkoznak a témakörrel a tanórán, és inkább 
elméletben, a tanulók mindennapi nyelvhasználatától függetlenítve, mert a nyelvjá-
rási beszédet a közvélekedéssel megegyezően ők is csupán az idősebb, falusi beszé-
lőknek tulajdonítják. Meggyőződésem, hogy mindezek egyik legfőbb oka a felsőfokú 
tanulmányaik során a témával foglalkozó kurzusok hiánya vagy hiányos felépítése.

A hipotézisek felállítását egy másik, kapcsolódó kutatás eredményei is megerősí-
tették, amelyben egyetemisták attitűdjeit vizsgáltam a nyelvjárási beszéddel kapcso-
latban (Parapatics megj. a.). A 2017 őszén gyűjtött válaszok elemzéséből világosan 
kiderül, hogy azok a fiatalok, akik az érettségi vizsgát csupán néhány hónappal, vagy 
legfeljebb néhány évvel korábban teljesítették, tehát akiknek a tantervi elvárások 
szerint tanulniuk kellett a nyelv változatosságáról és a regionális értékek megbecsü-
léséről, meglehetősen sztereotip ismeretekkel rendelkeznek, és elutasító magatartást 
tanúsítanak olyan nyelvi kérdésekkel szemben, amelyek regionális meghatározottsá-
gáról nem tudnak, miközben a tájszólásokkal kapcsolatban elfogadóként tekintenek 
magukra. Számos olyan élményről is beszámoltak, amikor az ő nyelvhasználatukat 
javították ki, s a hozott példák döntő része is regionális eredetű nyelvi jelenség volt. 
Ebből is következtethetünk arra, hogy a közoktatás 12 éve gyakran a tantervekben 
kitűzött célok és akár a legjobb szándék ellenére sem tud helytálló tudást átadni a 
tanulóknak a nyelv területi alapú, természetes változatosságáról. Jelen vizsgálat célja 
annak a bizonyítása, hogy a pedagógusok felkészítésében e téren több hiányosság is 
van még, amelyek pótlásához az itt közölt eredmények is hozzájárulhatnak. 

ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgálat alanyai magyarországi általános iskolai és középiskolai tanítók és 
tanárok voltak. Mivel a tanulók nyelvi és nem nyelvi nevelésében minden pedagógus 
részt vesz, nem szűkítettem az adatközlők csoportját pusztán magyartanárokra. 
A mintavétel véletlenszerű volt, az ország számos pontjáról gyűjtöttem adatokat 
falusi, kis- és nagyvárosi, belvárosi és külkerületi fővárosi általános iskolákból, 
szakközépiskolákból és gimnáziumokból, néhány éve a pályán lévő és tapasztaltabb 
női és férfi kollégáktól egyaránt. Az adatgyűjtés módszere egy erre a célra összeállí-
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tott kérdőív volt, amelyet 2015 tavasza és 2018 tavasza között összesen 170 pedagó-
gus töltött ki (ebből 57 magyar szakos). A kérdőív többnyire zárt, feleletválasztós 
kérdéseket tartalmazott, de sok esetben kértem a válaszok indoklását, személyes és 
konkrét példák közlését is. Ezúton köszönöm meg a közreműködését mindazoknak, 
akik hozzájárultak a kutatás megvalósulásához válaszaikkal, illetve az intézmények-
kel, adatközlőkkel történő kapcsolatfelvétel elősegítésével. A tanulmány számos 
esetben idéz a kitöltők válaszaiból, ezeket változtatás nélkül közlöm.

EREDMÉNYEK

A részt vevő pedagógusok néhány személyes és szakmai adatának a felvétele után az 
első kérdésem az volt, mit értenek tájszólás alatt és milyennek tartják azt. Az adat-
közlők szaktól függetlenül kivétel nélkül pozitívan nyilatkoztak róla, utalva sokszí-
nűségére, szépségeire, egyedülálló „ízes”-ségére, és kiemelve ápolásának, megőrzésé-
nek fontosságát. Néhány tipikusnak mondható gondolat: „Szép és megőrizendő, 
ahogy minden hagyomány”; „…óvni, védeni való, mint egy kihalás szélén levő 
állat- v. növényfajt”; „Tájegységenként használt nyelvet, ami nagyon ízes”; „A tájszó-
lás kuriózum”; „Óvni kell, hiszen egy archaikus, értékes változat”; „Kincsnek 
tekintem, melyre vigyázni kell, őrizni azt”; „Vicces, élvezet hallgatni, de ma már 
kihalóban van”. Szép számmal érkeztek olyan válaszok is, ahol az adatközlők 
hozzáállása elfogadónak tűnik ugyan, de félrevezető, esetenként ellentmondásos 
attitűdöket, információkat sugallnak. Például: „Mo-nak vannak olyan tájai, ahol 
tájszólásban beszélnek […] Ők is tudnak rendesen magyarul beszélni, ha akarnak, de 
a szülőföldön mégis így beszélnek szívesen, ami szerintem gyönyörű” (kiemelés itt és 
a továbbiakban tőlem, P. A.); „Szerintem nem csúnya, tiszteletre méltó, mert őseink 
hagyományait ápoljuk. […] Ha tanulunk, tanítunk és olyan embereknek a társaságá-
ban vagyunk, akik ezt nem használják, akkor nekünk is illik magyarul (tisztán) 
beszélni! […] „A javításra kerülő tájszavaknál, amennyiben rosszul ejtik ki a szava-
kat, akkor pontosítok. A füzetés [fizetés] szónál alkalmaztam ezt az eljárást”; „…az 
ápolása lenne fontos, nem az irtása. Bizonyos esetekben azonban – a túl »egyszerű« 
–, köznyelvihez nagyon nem illeszkedő formákat javítani kell”; „A tájszólás lehet 
szép, ízes, ha választékosan fogalmaz valaki”; „Nekem tetszik, szép dolognak tartom, 
ha valaki ismeri és használja az otthonának megfelelő tájszólást. Bizonyos foglalko-
zások esetében zavaró lehet”; „Engem személy szerint nem zavar, de ha emiatt 
nehezen érthető a beszéd, akkor javítanám”; „A tájszólás szép az adott tájnyelvi 
környezetben, de az anyanyelvi szint elérése érdekében javítandó”; „Ha a tájszólás 
nem zavaró, akkor nem tartom javítandónak”; „Köznyelvi szövegkörnyezetben 
egy-egy tájszó használata ízessé, egyedivé teheti mondandónkat. A mérték a fontos”; 
„Nem szükséges javítani. Magyar órán [sic!], érettségin mindenképpen, hétköznapi 
használatban nem”; „A tájszólás szép és megőrzendő. Sajnos, azonban, diszkriminál-
ják a legtöbb tájszólással beszélőt. A tájszólást sokan az alacsonyabb intelligencia 



108 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

szinttel azonosítják, csúfolhatják az így beszélőt”, majd ugyanez az adatközlő később 
éppen ilyen sztereotip gondolatokat mutatott azzal, hogy a nyelvjárási beszédet 
kizárólag az alacsonyabb iskolai végzettséghez társította, holott lehetőség volt több 
válasz jelölésére is (l. alább). 

Az adatközlőknek a következő kérdésben arra kellett tehát válaszolniuk, kik 
beszélnek szerintük nyelvjárásban. A kérdőív több lehetőséget is kínált életkor, 
lakóhely és iskolai végzettség szerint, figyelmeztetve arra, hogy több válasz is 
jelölhető. A megkérdezett pedagógusok jelentős hányada a közvélekedéssel meg-
egyező módon válaszolt. 68%-uk jelölte a falusiak kategóriáját, 59%-uk az idősekét 
és ugyanennyien a határon túliakét, míg 42%-uk a 8 általános, illetve a szakmunkás 
végzettségűekét (a kétfajta végzettségre adott jelöléseket összeadva). Ezzel szemben 
37 fő karikázta be vagy húzta alá az összes életkori kategóriát, ezzel és olykor 
szöveges kiegészítéssel is jelezve, hogy nem csupán életkortól függ. 6 fő utalt így 
jelöléseivel a nyelvjárási háttérnek a lakóhely típusától való függetlenségére, és 49 fő 
arra, hogy a kérdés végzettségtől független. Csupán 20 fő, az adatközlők alig 12%-a 
jelölte be az összes válaszlehetőséget, utalva arra, hogy a jelenséget egyik szociológiai 
tényező sem határozza meg kizárólagosan. A részeredményeket az 1. ábra szemlél-
teti.

1. ábra:  Magyarországi pedagógusok véleménye a nyelvjárási beszélő társadalmi  
hátteréről (n = 170)
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Azt is megkérdeztem az adatközlőktől, van-e olyan diákjuk, aki tájszólásban 
beszél. A többezer, különböző régiókban és településeken élő tanítványokat nevelő 
170 adatközlőből csupán 21 válaszolt erre igennel (5 fő nem válaszolt). Ez az ered-
mény a fent elemzett kérdésekre adott válaszok fényében várható is volt, miként az 
is, hogy 20 fő a következő kérdésre azt válaszolta, pozitívan áll az ilyen esetekhez, és 
a többség szerint diákjaik is inkább elfogadóan vagy semlegesen viszonyulnak. Egy 
adatközlő így válaszolt: „nem veszem észre, hogy ne legyen kellemetlen”. Tájszólás-
ban beszélő tanítványaikat mindannyian arra biztatják, hogy legyenek rá büszkék, 
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olyanok is, akik másik kérdésekre válaszolva javítandónak, illetve alacsony végzett-
séghez kötődőnek jelölték. 

A kérdőív utolsó része a magyar szakos kollégákat célozta meg, ezt tehát 57 fő 
töltötte ki. Közülük 45 fő válaszolta azt, hogy találkozott a dialektológia témakörével 
felsőfokú tanulmányai során (egy fő nem emlékszik, ami szintén tanulságos), és 
csupán 34 fő (60%) válaszolta azt, hogy tanítja is. Egyetemi, főiskolai emlékeik a 
dialektológia kurzusról (ha volt) inkább negatívak, például: „Unalmas és fölösleges 
előadás volt. Pedig a téma érdekelt volna”; „Elméleti síkú volt, kevés megfigyelési 
lehetőséggel”; „Unalmas volt, nem mentem el gyűjteni, helyette elméleti dolgozatot 
írtam”; „Semmi túl maradandó. Kellett interjút készíteni&elemezni, de túl sok 
segítséget nem kaptunk hozzá” (hasonló válaszokat idéz ugyanerről Kiss 2009 is, l. 
fent). Azok, akik saját bevallásuk szerint nem tanítják a témakört, megadott válasz-
lehetőségek közül azzal indokolták, hogy nem jut rá idő más témakörök mellett, 
illetve, hogy a többi témakör fontosabb az érettségi vizsgára való felkészítéshez. 
Többen jelezték a gyakorlati segítség hiányát a témakör tanításához, például: „Aki 
gyerekként így beszél, vajon vannak-e helyesírási problémái?”; „Jó téma, amivel az 
alsó tagozaton szinte egyáltalán nem foglalkozunk!”; „Szükséges lenne ebben a 
témakörben tananyagfejlesztésre, elektronikus oktatási anyagok összeállítására”.

KÖVETKEZTETÉSEK

Miként az idézett példák is jelzik: pedagógusok körében sem ritka, hogy csupán 
kihalófélben lévő archaizmusként, nyelvi hagyományként tekintenek a tájszólásra. 
Ehhez pedig hiába állnak pozitívan, ha megfelelő ismeretek és módszertani felké-
szültség híján nem tudnak tekintettel lenni a tanulóktól is tapasztalható nyelvjárási 
eredetű jelenségekre. A kutatás hipotézisei tehát igazolódtak. Tény, hogy a nyelvjárá-
sok mind területi, mind pragmatikai szempontból visszaszorulóban vannak. Az is 
tény, hogy a legfeltűnőbb nyelvjárási jegyek archaizálódnak, éppen a standard 
magyar nyelvi norma kiemelt presztízse és a területi változatokat övező általános 
tájékozatlanság, ezzel összefüggésben a negatív mentalitás miatt. A tanulmány 
bevezető sorai olyan munkákat idéznek, amelyek bizonyítják, hogy a regionális 
változatossága és változatai csupán átalakulnak: a mobilizálódó és urbanizálódó 
társadalom változásaira reagálva folyamatosan módosulnak, de nem tűnnek el. 
A ma is élő regionalizmusok egy részét vagy nem észlelik maguk a pedagógusok 
sem, például ha nyelvi szocializációjuk ugyanahhoz a környékhez kötődik, ahol 
munkahelyük is van, vagy pedig anélkül javítják ki tanulóik regionális hátterű, a 
köznyelv szabályai szerint hibás nyelvhasználati jegyeit, hogy további magyarázatot 
fűznének hozzá. Bármelyik is történjen e kettő közül, egyik sem vértezi fel a felnö-
vekvő nemzedékek tagjait kellő tudással ahhoz, hogy valóban büszkén és tudatosan 
vállalják és őrizzék nyelvjárási hátterüket. Holott a megkérdezett pedagógusok 
válaszai szerint ez lenne az ő céljuk is. A nyelvi változatosság ismeretére és megbe-
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csülésére nevelés pedig akkor is feladata a pedagógusoknak, ha döntő részben vagy 
akár kivétel nélkül köznyelvi hátterű tanulókkal foglalkoznak, hiszen ez a jelenség is 
felfogható a társadalmi sokszínűség egy kategóriájaként is. Tanulságos, hogy több, 
magyart is tanító, fővárosi intézményben dolgozó adatközlő értetlenül állt a kérdés 
előtt, mit javasol vagy javasolna tájszólásban beszélő diákjainak és szüleinek: „? 
Kellene?!”; „Miért kellene javasolnom bármit?”. A tanulmány első felében felvázolt 
problémák fényében e kérdésekre a válasz egyértelműen igen.

Bízom abban, hogy azok az oktatási segédanyagok, amelyek egyre szaporodnak a 
tanítók és a tanárok munkájának segítéséhez e téren (a teljesség igénye nélkül l. pl. 
Kiss 2000 és 2001, Boda 2011, Parapatics 2011, 2018 és 2019, Kiss–Bató 2012, Kiss G. 
2014 és 2019, Cs. Nagy – N. Császi 2015, l. még a Geolingvisztikai Műhely: 
http://geolingua.elte.hu, a BihalBocs: http://bihalbocs.hu és a Szlovákiai Magyar 
Nyelvjárási Hangoskönyv: http://umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk honlapját), valóban elér 
mindazokhoz, akiket csupán az elérhető ismeretek és módszertani segítség hiánya 
gátolt meg abban, hogy nyelvjárástani kérdésekről is helytálló tudnivalókat és 
méltányos attitűdöket közvetíthessenek tanítványaik felé. Miként egy adatközlő is 
megjegyezte a kérdőív végén: „Hittel vallom, hogy a tájszólás elfogadottságáért mi 
tanárok nagyon sokat tehetünk. Remélem, eljön az idő, amikor egy multinacionális 
cégnél sem lesz szégyen a tájnyelv használata”.
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TÁJÉKOZTATÓ A BOD PÉTER ORSZÁGOS 
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 
26. ÉVÉRŐL

DÖMSÖDY ANDREA1

A könyvtárhasználati műveltség egyetlen országos tehetséggondozó versenye a Bod 
Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny. A 2018/2019-es tanévben tizenharmad-
szor szervezte ezt a több mint 25 éves múltra visszatekintő tanulmányi versenyt az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM). A verseny három szakaszban 
(iskolai, országos írásbeli és szóbeli döntő) zajlott, melyek változatos feladatai 
biztosítják a tehetséggondozást a 7–10. évfolyamos tanulók számára.

A verseny általános célja mindkét korcsoportban a széleskörű, komplex kompe-
tenciafejlesztés és a tehetséggondozás, melyet tantárgyközi módon valósítunk meg. 
A tanulók információs műveltségének és azon belül is könyvtárhasználati eszköztu-
dásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése, a könyvtár 
szeretetének megerősítése a cél. Ezeken keresztül pedig az önálló tanulásra és a 
továbbtanulásra történő felkészítést támogatjuk.

1. A VERSENY SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA

A versenyszervezést ebben a tanévben hat főből álló versenybizottság koordinálta, 
melynek tagjai voltak: az országos versenyt szervező intézmény képviselői: Tolnai 
József versenyszervező, Dömsödy Andrea szakmai felelős és a pályázati úton kiválasz-
tott feladatkészítők: Cserlakiné Hagymássy Krisztina, Hegyi Imréné, Németh Szilvia, 
Pásztorné Csörgei Andrea könyvtárostanárok. A versenybizottság a folyamatos 
kollaboratív online munka mellett többször ülésezett is a versenyévadban, a kollégák 
részt vettek a feladatok javításában, a döntőben pedig zsűritagként szerepeltek.

1.1. Az iskolai forduló
A versenyszabályzat szerint ennek a fordulónak a megtervezése és megszervezése az 
iskola könyvtárostanárának és az iskolavezetésnek a feladata. Ez nemcsak hagyomá-
nyos versenyfeladattal történhet, hanem a felkészítés folyamatában történő kiválasz-
tással is. A kiválasztás módszeréről és folyamatáról a nevezéssel együtt idén is 
beszámolót kellett küldeni egy adatlapon a versenyszervezőnek.

1 Dömsödy Andrea Phd, főkönyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
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Az országos verseny bizottsága – ebben a tanévben már második alkalommal - 
opcionálisan használható feladatlap közzétételével segítette a könyvtárostanárok 
munkáját ebben a fordulóban. Ennek a döntésnek fontos előzménye, hogy 2016 
őszén a verseny szervezésével kapcsolatos OPKM kérdőív tartalmazott kérdéseket a 
verseny iskolai fordulójával kapcsolatban is. Többek között arról, hogy a verseny-
szervező adjon-e ki központi feladatlapot az iskolai fordulóra. 93 kolléga osztotta 
meg véleményét e tárgyban. 83%-uk gondolta úgy, hogy az iskolai fordulóban is 
szükség van központi feladatlapra, de csak 34% mondta, hogy ennek kötelezőnek 
kellene lennie. Az igénylők többsége (48%) inkább a választhatóságra szavazott, mert 
ez segítség, főleg a versenyben új kolléga vagy diák számára. Támogató érvként jelent 
meg, hogy így betekintés lenne az azévi feladattípusokba, témákba, ami ugyan nem 
„garancia”, de nyilvánvalóan létező igény és esély. A kötelezőséget igénylők az 
egységességgel, az azonos mércével érveltek. Továbbá azzal, hogy más tanulmányi 
versenyeken is ez a szokás. A központi feladatlapot nem igénylők azzal indokoltak, 
hogy egy könyvtárostanár képes arra, hogy a korábbi évek feladatlapjai alapján 
kreatív feladatokat maga állítson össze.

A fenti véleményeket figyelembe véve a versenybizottság úgy döntött, hogy a 
2017/2018-as versenyévadban közzétesz iskolai fordulóra ajánlott feladatlapot, de 
annak alkalmazása nem lesz kötelező. Erre a feladatlapra egy írásbeli visszajelzés is 
érkezett,2 mely megerősítette a szervezőket abban, hogy ilyen feladatlapra a szemlé-
letformálás miatt is szükség van.

Az iskolai forduló központi feladatlapjának elkészítését viszont az is motiválta, 
hogy ez a forduló más jellegű tudás fejlesztésére és mérésére is alkalmat ad, mint a 
másik kettő, hiszen itt az általában nem túl nagy létszám miatt lehet számítógépet 
használni, illetve, hogy a pontozásnak és a rendelkezésre álló időnek nem kell 
merevnek lennie, így a diák megismerésének és az alternatív megoldásoknak 
nagyobb terep juthat. Mindezeket figyelembe véve kiemelt cél volt a hagyományostól 
eltérő feladatok közreadása, a más szemléletű feladatok kihívása, a könyvtárostanár 
kollégák elgondolkodtatása a sikeres felkészítés módjain, a tanítás céljain.

A kiadott központi feladatlapok tehát nem voltak kötelezőek, így a 
könyvtárostanárt is döntési helyzet elé állították: nem használja, csak a felkészítés-
ben használja, bizonyos részeit használja, átalakítva használja, egy az egyben 
használja. Emellett még azt is eldönthette, hogy amennyiben használta, az eredmé-
nyeket csak visszajelzésként vagy a továbbjutás szűrőjeként veszi figyelembe. Ezekről 
a lehetőségekről, javaslatokról a kollégák a verseny honlapján részletes tájékoztatást 
kaptak.

Összességében azt mondhatjuk, hogy az iskolai forduló a kiválasztás mellett újabb 
funkciókkal bővült: könyvtárostanárok szemléletformálása, a versenybizottság 

2 Dömsödy Andrea: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny céljairól az iskolai forduló 
kapcsán. In: Bogyó Katalin, Cs. (szerk.): Könyvtárostanár. Budapest, KTE, 2019.01.15. URL: https://
konyvtarostanar.wordpress.com/2019/01/15/nyilt-level-a-bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-
verseny-celjairol-az-iskolai-fordulo-kapcsan/ Utolsó letöltés: 2019.07.22.
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gondolkodásmódjának megismerése, a könyvtárhasználati tehetséggondozás 
komplexebbé tétele.

1.2. Az országos írásbeli forduló
A verseny hagyományosan támaszkodik a megyei pedagógiai intézetek utódaira az 
Oktatási Hivatal (OH) részeként működő Pedagógiai Oktatási Központokra (POK). 
Őket a nyomtatott feladatlapok postázásával és részletes instrukciókkal segítettük. 
Feladatuk volt: a helyi népszerűsítő tevékenység (jellemzően iskolai hírleveleken 
keresztül), az országos írásbeli forduló helyszínének és egy nem könyvtáros verseny-
felügyelő biztosítása, a feladatlapok fogadása postán, a titkosság biztosítása, vissza-
postázás, a verseny napján a helyszíni regisztráció, jegyzőkönyv felvétele, esetleg 
helyszíni szakmai program. Több helyen emellett a tanév végén a megyei/budapesti 
helyezetteket akár egy ünnepség alkalmával kiemelték, esetleg díjazták is. Az OH 
2019. júniusi tájékoztatása szerint ez volt az utolsó ilyen tanév, szeptembertől más 
szervezeti keretek között kell megoldani a versenyszervezést (nemcsak a mi verse-
nyünknek, hanem minden Nemzeti Tehetség Program által meghívásos pályázat 
révén anyagilag is támogatott nagy hagyományú tanulmányi versenynek).

A Bod versenyen a 2012/13. tanév óta nincs megyei forduló, csak megyei helyszí-
neken megszervezett országos írásbeli forduló, vagyis eggyel kevesebb megmérette-
tésen vesznek részt a diákok. A különbség az, hogy így a döntőbe már egy központi 
feladatlap sikeres megírása után kerülhetnek a diákok. Ezen a szinten ebben az 
évben Tolna megye kivételével mindenhol megrendezésre került a verseny. Mivel az 
összevont budapesti és Pest megyei jelentkezők nagy létszámban voltak, négy 
helyszínen kellett bonyolítaniuk a versenyt, így összesen 21 könyvtári helyszínen 
oldották meg a feladatokat a nevező diákok.

A megyei szervezők által választott helyszínek közül 10 iskolai könyvtár, 9 
közkönyvtár és két szakkönyvtár vett részt a lebonyolításban. Az ő munkájukat az 
országos verseny szervezője a feladatlapok mellékletéül szolgáló könyvek 1-1 
példányával tudta megköszönni.

A feladatlapokat egy időpontban bonthatták fel, és kezdhették el a megoldást 
minden írásbeli helyszínen. A diákok nevük helyett csak a helyszíni regisztrációkor 
kapott kódszámot írhatják a feladatlapra, melyet a versenybizottságból is csak az 
ezért felelős egyetlen személy ismer. A versenyszabályzat ezen része biztosítja az 
anonimitást.

A kitöltött feladatlapokat a megyei versenyszervezőknek vissza kell postázniuk az 
OPKM-be, ahol az összes megérkezte után a versenybizottság, és további felkért 
könyvtárosok párban a megoldókulcs alapján – feladatonként – javítják. Ezután 
kerülnek véglegesítésre és közzétételre a megoldókulcsok. Ezek a 2016/2017-es tanév 
óta két változatban is nyilvánosságra kerülnek. Egy könnyebben használható, a 
megoldásokat és főbb értékelési szempontokat a versenyzői feladatlapba szerkesztett, 
„beírós” változatban és egy itemekre bontott, teljes részletességű, minden alternatív 
megoldást és értékelési szempontot tartalmazó részletes/teljes változatban.
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Ezeken túl a verseny honlapján nyilvánosan hozzáférhetők 2015/2016-tól a 
versenyzők feladatonkénti részeredményei, 2016/2017-től pedig az itemenkénti 
eredménytáblázataik is. Ennek segítségével a felkészítő könyvtárostanárok és a 
diákok is pontos képet kaphatnak saját teljesítményükről.

1.3. A döntő
Az országos szóbeli döntő helyszínére ebben a tanévben is írtunk ki pályázatot, de 
jelentkező hiányában felkérésre a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tan-
nyelvű Gimnázium könyvtára és könyvtárostanára, Pataki Marianna vállalta a 
feladatot. A döntőt rendező könyvtár állományának rendezettnek, katalógusban 
teljesen feltártnak kell lennie, rendelkeznie kell minden tudományterületen többféle 
kézikönyvvel és interneteléréssel ahhoz, hogy a diákok könyvtárhasználati tudása 
mérhető legyen. Ennek a Károlyi iskolai könyvtára az előzetes megtekintés és a 
döntő gyakorlata alapján is megfelelt, így az eredményhirdetés alkalmából megérde-
melten kaphatta meg az iskola az erről szóló emléktáblát.

1.4. Feladatlapok, feladatok
A feladatlapokat a hagyománynak megfelelően a felkért gyakorló könyvtárostanárok 
korcsoportonként, pármunkában készítették el. A megbeszélések és a próbakitölté-
sek alapján készültek el a nyomdakész változatok és a megoldókulcsok.

A feladatok ebben a tanévben a kritikus gondolkodás jegyében az előzetes 
meghirdetésnek megfelelően a Hatalom és demokrácia témakörön belül mozgatták 
meg a versenyzők könyvtárhasználati tudását. Ez most sem azt jelentette, hogy 
ezekről a témákról kellett a tanulóknak minél többet tudni, hanem ezek szolgáltak 
témául a könyv- és könyvtárhasználati tudásuk megmutatásához. Céljainknak 
megfelelően a feladatok komplexen, tantárgyközi módon közelítettek a témához. 
Érintett tudományterületek ebben az évben: történelem, jog, könyvtártudomány, 
informatika, irodalom, földrajz, biológia.

1.4.1. Az iskolai forduló feladatai
Az iskolai forduló feladatai engedik meg a legtöbb kreativitást és alternatív megol-
dást. A feladatlapok nem egyszerűen csak azt várták, hogy a versenyzők válaszolja-
nak a témában feltett négy kérdésre, bár a feladatlap részeként természetesen ezt is 
meg kellett tenniük. Előtte viszont részfeladatok segítették őket a tudatos munkában, 
és közben mérték könyvtárhasználati tudásukat.

A 7–8. évfolyamosok iskolai fordulóra ajánlott feladatlapjának központi témája a 
gyermekek jogai voltak. Ezen belül is kifejezetten az ENSZ gyermekjogi egyezményre 
és a tanuláshoz való jogra fókuszált. Ezen keresztül arra irányítottuk a figyelmet, 
hogy egy demokráciában a hatalom jogokat biztosít, többek között a gyerekeknek is, 
és ezek közül egy különösen fontos jog, az iskolába járás lehetősége. A gyermekjog 
témakör pedig szorosan kapcsolódik a házirendhez is, ami a mindennapi életüket is 
meghatározza.
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A feladatok során össze kellett hasonlítani két témába vágó kézikönyvet és két 
könyvtári katalógust könyvtárhasználati és a megadott kérdések szempontjából, 
melyeket folyamatosan indokolni is kellett. Majd az interneten végrehajtott keresést 
is jellemezni kellett. A három különböző típusú forrásban való keresés után magát a 
három keresést kellett összehasonlítani és értékelni. Az egyes részfeladatok során 
pedig természetesen a forrásokra pontosan kellett hivatkozni.

A 9–10. évfolyamos diákok feladatlapjának központi témája szintén a gyermekjog 
volt, de a gyermekmunka szemszögéből, mely néhány – a XIX. századból származó, 
sokkoló – képi és szöveges információval kezdődött, de a feladatlap vége a téma mai 
vonatkozására is kitért. Ez a korosztály a feladathoz segítségül kapott egy ajánló 
bibliográfiát, melynek tételeit kellett felkutatni az iskolai könyvtárban és azon kívül. 
Az ő feladatmegoldásukat a keresési folyamat tudatos terveztetése segítette, melyre a 
végén reflektálniuk is kellett az eredményesség fényében. A megválaszolandó 
kérdésekhez pedig részkérdéseket kaptak, melyek kitértek a megadott kép és szöveg 
viszonyára is.

A feladatlapoknak többféle céljuk volt:
 ■ a tudatos munka segítése, megerősítése (a feladatlap megadta a szükséges 
tevékenységeket),

 ■ a könyvtárhasználati tudás fontosságának megmutatása, tudatosítása (a négy 
részfeladat sikeres megoldása után könnyebb volt a témában feltett kérdésekre 
válaszolni),

 ■ a kritikai gondolkodás fejlesztése (az információkat és forrásaikat folyamatosan 
össze kellett hasonlítani),

 ■ a döntőre való felkészítés (a folyamat nagyon hasonlatos a döntőben elvégzendő 
projektfeladatra, annak egy didaktikusabb változata).

A feladatok megoldását és értékelését is részben könnyítette, bár többeknek 
feltehetően nehezítette, hogy több alternatív megoldás is lehetséges volt. Ez is az 
életszerűséget hivatott szolgálni. 

1.4.2. Az országos írásbeli forduló feladatai
Az írásbeli feladatlapok olyan információ- és összefüggéskereső, értelmező feladato-
kat tartalmaztak, melyeket a versenyzőknek könyvtári környezetben, a könyvtár 
eszközeivel (de számítógép segítsége nélkül) kellett 90 perc alatt megoldani. Mint 
láthatjuk, itt kötött az idő. Emellett fontos, hogy a különböző helyszíneken dolgozó 
diákok összehasonlíthatóak legyenek a diákok ismerete nélkül is. A nagyobb 
létszámú versenyzőnek helyet biztosító könyvtárak miatt a számítógép-használat 
nem lehetséges ebben a fordulóban. A mérés szabályainak is meg kell felelni, így 
például kerülni kell az egymásra épülő feladatokat. Ez utóbbi két ok adja az iskolai 
fordulótól való legnagyobb eltérést. Itt nem jöhetnek szóba annyira életszerű 
feladatok és az információkeresés teljes folyamatát egyben mérő feladatok sem. 
Szükségszerűen több kisebb, önállóan is működő részre kell osztani a feladatlapot.
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A munkát a könyvtárostanári tapasztalatok mellett segítették a próbakitöltést 
(bemérést) végző nem iskolai könyvtárban dolgozó könyvtárosok és a korosztálynak 
megfelelő, a versenyben nem induló önként vállalkozó diákok.

Mindkét korcsoport feladatlapjának, tematikájának alapjául a Móra Könyvkiadó 
felajánlásának, támogatásának köszönhetően egy-egy konkrét regény szolgált, mely 
egyben minden résztvevő diák ajándéka is volt. A 7–8. évfolyamosokét Majoros 
Nóra Pityke és prém című elvarázsoló és mélyen elgondolkodtató regénye adta, mely 
erősen boncolgatja a társadalmi berendezkedés kérdéseit diákok és felnőttek 
számára egyaránt élvezhető módon. A 9–10. évfolyamos versenyzők Kertész Erzsé-
bet Harriet regénye című adatokban gazdag életrajzi, történelmi regényén keresztül 
kaphattak részletes betekintést az amerikai rabszolga-felszabadítási mozgalomba 
Harriet Beecher-Stowe életén és gondolatain keresztül.

Bár egymásra épülő feladatokat nem alkalmazunk ebben a fordulóban, a felada-
tok szituáció köré fűzése már sokéves hagyomány a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyen. Ennek célja, hogy életszerűbbé és érdekesebbé tegyük a fel-
adatmegoldást. Második éve pedig, mióta a melléklet könyvajándék, cél az adott mű 
iránt is felkelteni az érdeklődést. A 7–8. évfolyamon a szituáció egy társadalmi témá-
kat boncolgató olvasókör online olvasásnépszerűsítő tevékenységben való részvétel 
volt, melynek során előkerült az internetbiztonság, a mérgező növények, a törté-
nelmi fogalmak értelmezése, a gondolatok etikus értelmezése és idézése és az ajánló 
bibliográfia is. A 9–10. évfolyamosok korcsoportjában pedig egy Hatalom és demok-
rácia című kiadványhoz kellett a Harriett regényéből érdekességeket gyűjteni, 
melynek során sokféle adatbázis találati halmazából kellett tájékozódni a két 
írónőről és magáról a nagy port kavaró Tamás bátya kunyhójáról. Információkra 
volt szükség a polgárháborúról, jeles kortárs személyiségekről, a hatalom szimbólu-
mairól, a női választójoggal kapcsolatban pedig a szakszerű és etikus forráshaszná-
latra is oda kellett figyelni.

1. ábra: Az országos írásbeli feladatlap itemeinek tudásterületenkénti jellemzése3

Tananyagegység
7–8. évf. 9–10. évf.

Itemek 
száma

Átlagos 
eredmény

Nehézségi 
rangsor

Itemek 
száma

Átlagos 
eredmény

Nehézségi 
rangsor

Könyvtárak  1 db 40% 3.  2 db 23% 1.
Források,  
dokumentumtípusok  8 db 52% 5. 19 db 37% 4.

Keresés  2 db 49% 4. 21 db 30% 3.
Forráskiválasztás 20 db 36% 1. 29 db 42% 5.
Információhasználat 27 db 68% 6. 16 db 45% 6.
Forrás felhasználás,  
hivatkozás 65 db 36% 1. 34 db 27% 2.

3 Az egyes itemek tananyagegységekhez rendelése a teljes, itemenkénti megoldókulcsban látható.
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Mindkét feladatlapon a könyvtárhasználati tudásterületek mindegyike szerepelt, 
még ha eltérő mértékben is. Ezek aránya és a tanulói átlagos teljesítmény látható az 
1. ábra táblázatában. A két korcsoport feladatai egymással minimálisan hasonlítha-
tók össze. Mégis érdemes az alábbi táblázatot nem abszolút értékben, hanem 
rangsorában áttekinteni. (1. = legnehezebb)

Mindkét korcsoportban a legtöbb sikert a hagyományos „keresd ki” típusú 
feladatok adták. Az eredmények alapján a diákok az információkeresés és a szöveg-
értés területén a legfelkészültebbek. Ez a könyvtárhasználat minimális szintje. 
Megtalálni egy megfelelő forrást és abból kigyűjteni a szükséges információt. 
Az eredmények részletes elemzése külön publikációban olvasható.4

1.4.3. A döntő feladatai
A szóbeli döntő során a versenyzőknek hosszú évek óta egy komplex információs 
problémát kell projektszerűen megoldaniuk a tervezéstől a kivitelezésig, majd 
munkájuk folyamatát és eredményét szóban bemutatniuk. Ebben a tanévben 70 perc 
(+ a szóbeli beszámolóra 5 perc), a könyvtár forrásai (nyomtatott és elektronikus) és 
mindenféle eszközei (különféle papírok, olló, ragasztó, pendrive, nyomtató stb.) 
álltak rendelkezésükre. Ez a feladattípus nagyon gyakorlatias. A könyvtárhasználati 
alapok mellett nagyfokú kreativitást, problémaérzékenységet kíván. A döntő nem-
csak a feladat összetettségében, a megvalósítás önállóságában különbözik a többi 
fordulótól, hanem értékelési módszereiben is. A kapható pontszámok három 
csoportra oszthatók: a felkészülési szakaszban végzett tevékenységre, az elkészült 
munkára, valamint a szóbeli védésre kapott pontokra. Vagyis a tudás mérése 
nemcsak a végeredményre koncentrál, mint az írásbelin, hanem a tanulók teljes 
tevékenységére kiterjed. A zsűri a folyamatos követés segítségével teljesebb képet kap 
a tanuló információs műveltségéről.

A döntő feladatainak kidolgozását és a megvalósítását is a Móra Könyvkiadó 
támogatta azzal, hogy minden tanuló számára mellékletként és egyben ajándékként 
biztosított egy-egy kiadványt.

A 7–8. évfolyamos 12 diák számára a Magyar mesék lázadó lányoknak, 25 nő 
története című 2018-as könyvüket adták. Ebből választott ki a versenybizottság 
olyan nőket, akik a demokráciáért és/vagy a fennálló hatalom ellen tettek. Az ő 
életútjuk elemeit, a róluk szóló forrásokat kellett fogalmi térkép formájában bemu-
tatni, a hatalomhoz és a demokráciához kapcsolni.

A 9–10. évfolyamosoknak Caroline Solé Szavazz rám! című felkavaró regényének 
ötlete alapján kellett maslow-i mintára elkészíteniük a demokratikus szükségletek 
piramisát, és az egyik szükséglethez kötődően megalkotniuk egy szöveget és képet is 

4 Dömsödy Andrea (összeáll.): A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos írásbeli for-
dulóján elért eredmények elemzése. 2018/2019. In: Bogyó Katalin, Cs. (szerk.): Könyvtárostanár. Buda-
pest, KTE, 2019.05.23. URL: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/05/23/a-bod-peter-orszagos-
konyvtarhasznalati-verseny-orszagos-irasbeli-fordulojan-elert-eredmenyek-elemzese-2018-2019/ 
Utolsó letöltés: 2019.07.22.
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tartalmazó posztot. A poszt célja az volt, hogy bizonyítsa az adott szükséglet 
fontosságát. A feladatot az tette még komplexebbé, hogy ezt nem általában, hanem 
egy előre megadott történelmi személy életéhez kapcsolódóan kellett összeállítani.

Mint látható, a feladatok nagyon összetettek, a rendelkezésre álló idő pedig ahhoz 
képest kevés. Ebben az esetben már különösen fontos a magabiztos könyvtárhaszná-
lati tudás, mely egy addig ismeretlen könyvtárban is működőképes. Emellett viszont 
elengedhetetlen a gyors döntés minden helyzetben, amiből pedig sok van, mert a 
feladat ugyan pontosan körülhatárolt, de azon belül a versenyzőknek kell választa-
niuk (pl.: megjelenítési formát, életeseményt, résztémát, forrást).

A döntő egyik sajátossága, hogy nem tökéletesen elkészített munkával is lehet jó 
helyezést elérni, akár nyerni is. Szakszerűen kell bánni a könyvtár forrásaival és 
eszközeivel, a szóbeli védésen pedig meggyőzően kell tudni magyarázni a munka 
céljait, megoldásmódjait és az el nem végzett, de tervezett munkát. A zsűri leginkább 
azt szeretné látni, hogy érti-e a versenyző a forrás-és könyvtárhasználat lényegét, 
stratégiáit.

1.5. Támogatók, partnerek
A verseny lebonyolítására 1 400.000.- Ft központi pénzforrást az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Tehetség Programon 
keresztül nyertünk el. Az összegből tudtuk finanszírozni a feladatlap-készítők 
(versenybizottság) munkáját, a feladatlapok sokszorosítását, postázását, irodai 
eszközöket, a döntőn a szállást, étkezést, a jutalmazás jelentős részét, valamint 
minden versenyző számára egy-egy pendrive-ot, a helyszínt adó könyvtárnak egy 
emléktáblát. A versenyhelyszíneket, a felügyelő tanárokat, a feladatlapok javítását, a 
könyvajándékokat, a könyvjutalmakat, a döntő kulturális programjait az OPKM, az 
önkéntesek és más támogatónk segítségével tudtuk megoldani. Támogatóink, 
partnereink voltak:

Móra Könyvkiadó Az országos írásbeli és a döntő könyvajándéka minden diáknak.

Szirén Integrált 
Könyvtári Rendszer

A döntő helyszínét biztosító iskolai könyvtár integrált rendszerének 
biztosítása.

OH Pedagógiai 
Oktatási Központok

A verseny meghirdetése a nevelési-oktatási intézményekben, nevezések 
adminisztrációja, országos írásbeli szervezése és lebonyolítása.

21 könyvtár A fordulók könyvtári helyszínének biztosítása.

Majoros Nóra író Író-olvasó találkozó a döntőn résztvevőknek.

OPKM múzeuma Múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítás a döntőn résztvevőknek.

OFI, Pongrác Kiadó, 
Lucidus Kiadó Könyvjutalmak a döntőn résztvevőknek.
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2. RÉSZTVEVŐK ÉS EREDMÉNYEK

2.1. A részvétel számokban
A 2018/2019-es tanévben 122 iskola nevezett diákot a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyre. Az iskolai fordulóról készült beszámolók adatai alapján a két 
kategóriában az iskolai felkészítésben/fordulókon kb. 800 tanuló vett részt.

A nevezők száma a tavalyi tanévhez képest visszaesett 61 fővel, vagyis 255 diák 
jelentkezett az országos írásbeli fordulóra. Közülük 153-an 7–8. évfolyamosok, és 
102-en 9–10. évfolyamos oktatásban vesznek részt. A megyei bontásból (2. ábra) 
látható, hogy Budapest mellett a legtöbb aktív iskola Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és 
Vas megyében van. Tolna megyében nincs a versenyre nevező könyvtárostanár és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében csak egy volt ebben a tanévben.

A részvételi arányok változása viszont megyénként eltérő. A visszaesések okát 
többek között a megszűnő iskolai könyvtáros állásokban, a kollégák más feladatok-
kal való leterhelésében, a diákok terheltségében és a szaktanácsadás nem országos 
lefedettségében látjuk. Emellett érkezett már olyan visszajelzés is, hogy a versenyfel-
adatokat nehéznek tartják. Továbbá feltételezhetően a diákok könyvtárképe is 
befolyásolhatja a verseny iránti érdeklődésüket. A jövőben a részvételi arányt 
szeretnénk fokozottabban növelni, a toborzó munkát segíteni. Ezt is szolgálja a 
diákoknak a részvételért járó könyvajándék is, melyet már 2. évben tudtunk biztosí-
tani.

2.2. Eredmények
A verseny két korcsoportjának végeredménye a 3. ábrán a mennyiségi és minőségi 
mutatók összesített megyei rangsorának első öt helyezettje a 4. ábrán látható. 
A megyei rangsort három mennyiségi és egy minőségi mutató rangsorai alapján 
számítottuk ki.

3. ábra: A 2018/2019-es versenyévad végeredménye

Rangs. A tanuló neve Iskolája Könyvtárostanár

7–
8.

 év
f.

1. Fodor Virág Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola Wágnerné Horváth 
Emőke

2. Ari Roland Szegedi Arany János Általános Iskola Savanya Ildikó

3. Horváth Panna Ajkai Bródy Imre Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola Jákliné Tilhof Ágnes

9–
10

. é
vf

. 1. Kecskés Bence Debreceni Ady Endre Gimnázium Peternainé Juhász 
Zsuzsa

2. Karacs Janka Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium Fenyvesi Judit
3. Lippai Kata Luca Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium Barabás Irén



124 KITEKINTÉS

4. ábra:  A megyék rangsora a könyvtárhasználati tehetséggondozásban a 2018/2019-es 
tanévben (mennyiség/rangpont)

rangsor megye 7–8. évf. diák 9–10. évf. diák iskola döntőbe jutott diák
1. Budapest 41/1 11/2 24/1 4/2
2. Hajdú-Bihar 16/3 6/8,5 12/2 5/1
3. Vas 6/7,5 10/3 8/4 2/5,5
4. Heves 6/7,5 13/1 6/8,5 2/5,5
5. Bács-Kiskun 17/2 2/16 10/3 1/9,5

3. A VERSENY TAPASZTALATAI

3.1. Visszajelzések
A tehetséggondozás során elengedhetetlenek a visszajelzések. Mint már említettük, a 
2015/2016-os tanév óta a felkészítő könyvtárostanárok és a diákok nemcsak az 
összpontszámukat és a rangsorszámukat ismerhetik meg, hanem az egyes felada-
tokra, itemekre kapott pontszámukat is. A döntőről a felkészítő kollégák ugyanezt 
megkapják diákjaikról. Ezek a névre szóló tájékoztató és köszönő levelek viszont 
már nemcsak az egyes értékelési szempontok mentén szerzett pontszámokat, hanem 
azok szöveges értékelését is tartalmazzák.

A versenyen részt vevőktől ebben a tanévben nem kértük visszajelző kérdőív 
kitöltését.

3.2. Nyilvánosság
Az országos szaksajtó és online könyvtárszakmai fórumokon sikerült megjelennünk 
az országos döntő után. Honlapunkon pedig a fentieken túl megtekinthető egy 
bővebb, adatokban, fényképekben gazdag beszámoló, a feladatlapok és az eredmé-
nyek is: www.opkm.hu

A verseny feladatbankjában mind az írásbeli, mind a szóbeli feladatlapok az előző 
éviekhez hasonlóan elérhetőek, melyek segítik a felkészítő tanárokat abban, hogy 
napi könyvtárostanári munkájukban és a versenyfelkészítés során is ebben a 
szemléleti keretben végezhessék munkájukat.



Ady Endre (1877–1919) családja
A kép Jáki László Gőgös zseni – istenáldotta 
tehetség – tékozló fiú? Ady iskolaévei című 
tanulmányához kapcsolódik (77–100. oldal).
Forrás: http://diafilm.osaarchivum.org/public/index.
php?fs=1046

Sára Péter (összeáll.) – Lázár Júlia (szerk.): Készült 
Ady Endre születésének 100. évfordulója alkalmából. 
[diafilm] Budapest, Magyar Diafilmgyártó Vállalat, 1977.

Ady Endre (1877–1919) Zilahon diáktársával
A kép Jáki László Gőgös zseni – istenáldotta 
tehetség – tékozló fiú? Ady iskolaévei című 
tanulmányához kapcsolódik (77–100. oldal).
Forrás: https://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/
images/sport/2019/junius/15/Screenshot_2019-06-14 
Ismeretlen Ady Endre Zilahon egyik osztálytársával 
PLM Collection.png

Kincs Gyula Ady tanára és mentora volt. 1883-tól tanított a Zilahi 
Református Kollégiumban, 1997-től az intézmény igazgatója. Vezetése 
alatt a Kollégium új épületet kapott, az oktatás pedig nagymértékben 
fejlődött.
A kép Jáki László Gőgös zseni – istenáldotta tehetség – tékozló fiú? 
Ady iskolaévei című tanulmányához kapcsolódik (77–100. oldal).
Forrás: Kerekes Ernő (szerk. 1916.): A Zilahi Ref. Wesselényi-kollégium értesítője. 
1915-1916. Zilah, Seres Samu Könyvsajtója.
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Nagykárolyi Piarista Gimnázium
A kép Jáki László Gőgös zseni – istenáldotta tehetség – tékozló fiú? Ady iskolaévei 
című tanulmányához kapcsolódik (77–100. oldal).
Forrás: http://dia.osaarchivum.org/public/filmstrips/002097/adylk07.jpg

Sára Péter (összeáll.) – Lázár Júlia (szerk.): Készült Ady Endre születésének 100. évfordulója alkalmából. 
[diafilm] Budapest, Magyar Diafilmgyártó Vállalat, 1977.

Zilahi Református Kollégium 1892-ben
A kép Jáki László Gőgös zseni – istenáldotta tehetség – tékozló fiú? Ady iskolaévei 
című tanulmányához kapcsolódik (77–100. oldal).
Forrás: A Zilahy Református Kollégium Évkönyve. Zilah, Kollégium elöljárósága. 1994. 23.p.
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