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VÁNDORLÓ KÖNYVEK. TULAJDONBEJEGYZÉSEK ÉS EX 

LIBRISEK A PÁLFFY-CSALÁD CSÉPI GYŰJTEMÉNYÉBEN  

Szerző: Bognár Tímea  

informatikus könyvtáros (MA), II. évf. 

Konzulens: dr. Verók Attila főiskolai docens 

I. helyezés 

I. Bevezetés 

A tulajdonbejegyzések a magánkönyvtárak és a gyűjtők felderítésének elsőrendű for-

rásai. Az utóbbi években az Országos Széchényi Könyvtár irányításával országos szinten 

folyik az ún. possessor bejegyzések felkutatása.  

„A magyarországi köznemesség olvasmányműveltségéről látszólag könnyű képet al-

kotni – írja Monok István – ...ha azonban az egyes családok történetével párhuzamosan 

vizsgáljuk ezeket a dokumentumokat, akkor kiderül, hogy általánosságban nagyon keve-

set mondhatunk.”1 A felvilágosodás korában és a reformkorban létezett köznemesi gyűj-

teményekről kevés az adatunk, a történelem még annyira sem kímélte őket, mint a gaz-

dag főúri tékákat. Gyűjtőkörük rekonstruálása, a művelt, felvilágosult vidéki birtokos 

nemesség érdeklődési körének felderítése ma már sokszor szinte lehetetlen vállalkozás.  

                                                           
1 MADAS Edit, MONOK István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig   

http://mek.oszk.hu/01600/01613/01613.htm#38 (megtekintés: 2012-10-26) 

http://mek.oszk.hu/01600/01613/01613.htm#38
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A Komárom-Esztergom megyei Csépen élt Pálffy család könyvtára szerencsés kivé-

tel. Noha a gyűjtemény az idők folyamán sok viszontagságon ment keresztül, nagy része 

meg is semmisült, csonkaságában is teljesnek tekinthető. Összetétele tükrözi a Pálffyak 

műveltségét, könyvszeretetét, kedvelt témáit. Nemcsak egy nemesi család, hanem bizo-

nyos szempontból a XVIII-XIX. századi köznemesség könyvkultúrájának is lenyomata, 

több család művelődési szokásairól, létezett gyűjteményéről is hírt ad. A könyvekben 

található ex librisek és possessorbejegyzések nyomán több Komárom megyei birtokos 

család kulturális ízlésébe, érdeklődési körébe nyerhetünk bepillantást, mára eltűnt, kata-

lógus híján rekonstruálhatatlan gyűjtemények létéről, összetételéről szerezhetünk infor-

mációkat. A könyvek vándorútját a bejegyzések „lábnyomai” alapján követhetjük. 

A Pálffy-téka könyveinek adatai a Komárom-Esztergom Megyei József Attila 

Könyvtár katalógusában kereshetők. A gyűjtemény XVII-XIX. századi műveiben levő 

érdekesebb tulajdonbejegyzésekről elsőként Tapolcainé Sáray Szabó Éva tesz említést a 

Pálffy-könyvtárról írott cikkében.2 Alapi Gyula, Komárom vármegye levéltárosa a me-

gyében élt nemesi családok történetét kutatta a rendelkezésére álló okiratok alapján, 

Gyüszi László helytörténész írásaiból pedig sokat tudhatunk meg Csep (1909-től Csép) 

község és lakói múltjáról. E sorok írója az autopszia módszerével vizsgálta át a gyűjte-

mény azon példányait, melyekben a tulajdonbejegyzések és ex librisek találhatók.  

Jelen munka első részében röviden áttekintjük, hogyan alakult a magyar köznemesi 

réteg művelődése a felvilágosodás körában és a reformkorban, különös tekintettel a 

                                                           
2 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei Könyvtár 

évkönyve 1991, 56, 62.   

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf  

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
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Pálffyak szűkebb pátriájára, Komárom megyére. Ezután ismertetjük a csépi Pálffy csalá-

dot és könyvtárát. Ezt követi a possessori bejegyzések és az ex librisek részletes elemzé-

se. Elsőként a Pálffyak bejegyzéseit vizsgáljuk, majd a legtöbb bejegyzést hagyó csalá-

dok és személyek, illetve az ex librisek tulajdonosa, az első komáromi kölcsönkönyvtár 

bemutatása következik.  

Köszönet illeti Dr. Tapolcainé Sáray Szabó Évát a Pálffy-családdal és a gyűjtemény-

nyel kapcsolatos értékes tapasztalatainak és kutatási anyagainak megosztásáért. Köszö-

net a Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtár munkatársainak, türelmükért 

és segítőkészségükért. Nélkülük ez a dolgozat nem születhetett volna meg. 

II. A köznemesség művelődése és könyvtárai a felvilágosodás korában és 

a reformkorban 

A felvilágosodás és a reformkor vezető egyéniségei tudatos közönségneveléssel 

igyekeztek megnyerni a közvéleményt a társadalmi haladás és a nemzeti függetlenség 

céljainak. A sikerhez szükség volt a közműveltség általános emelésére, a magyar közön-

ség minél szélesebb rétegeinek világnézeti, politikai, tudományos és irodalmi nevelésére, 

a társadalmi tudat átalakítására. Az irodalmi élet újjászervezői elsősorban új szellemű, 

felvilágosult műveik által kívánták formálni a közönséget – Bessenyei és Kazinczy még 

fordításokkal, Kármán viszont eredeti magyar írásokkal. Céljuk a teljes „közrend” – a 

nemesség, az értelmiség, a papság, a hivatalnokok és a jövő nemzedék: az iskolák tanu-

lói – olvasóvá nevelése, a kor olvasói ízlésének átalakítása volt.3 Az új eszmék elterjedé-

                                                           
3 FÜLÖP Géza, A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1978, (Irodalomtörténeti könyvtár), 24-25. 
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sével a könyv a főrangúak gyűjtőszenvedélyének tárgyából olvasmánnyá válik, ami nem 

csupán az olvasó erkölcseit nemesítheti vagy elméjét pallérozhatja, hanem gyönyörköd-

tet is, világi tárgyú történetekkel és versekkel. Megváltozik a regények negatív megítélé-

se is: a XIX. század elején már hasznosnak, sőt szükségesnek tartják, és széles körben 

olvassák őket. Sok olvasót épp a „románok” nyernek meg a magasabb irodalomnak. A 

magyar folyóiratok és a nemzeti színjátszás szintén az irodalom népszerűsítői. A nyelv-

újítás harcai, ha közvetve is, ugyancsak a nyelv és az irodalom iránti érdeklődést növel-

ték.4 Olvasókörök, klubok, később olvasókabinetek és kölcsönkönyvtárak alakulnak a 

városokban, hogy a könyvvel nem rendelkező könyvkedvelők is hozzájuthassanak az 

őket érdeklő kiadványokhoz. Igaz, a kölcsönzést is vállaló könyvkereskedők inkább a 

német és németül tudó polgárság igényeihez igazították kínálatukat: főként külföldi, 

német és latin nyelvű műveket tartanak, a magyar könyvek terjesztéséből kezdetben nem 

veszik ki a részüket.5 A reformkor mozgalmas irodalmi, tudományos és kulturális élete 

már az így kialakult fejlettebb, fogékonyabb közönségre épülhetett. A politika iránti 

növekvő érdeklődés, valamint a tudományok és az irodalom fejlődése fellendítette a 

hírlap- és folyóiratirodalmat, valamint a könyvkiadást. A reformkorban alakuló egyesü-

letek és kaszinók tagjai is megtalálták a tevékenységüknek és érdeklődésüknek megfele-

                                                           
4 FÜLÖP Géza, A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1978, (Irodalomtörténeti könyvtár), 28-29.  

5 FÜLÖP Géza, A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1978, (Irodalomtörténeti könyvtár), 38.  
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lő irodalmat.6 A költészet és az új magyar regényirodalom is növeli a magyar olvasókö-

zönség táborát, ami maga után vonja a kölcsönkönyvtárak szaporodását. Igaz, állomá-

nyukban még mindig a külföldi és idegen nyelvű irodalom van többségben, de már a 

legfrissebb magyar szak- és szépirodalmat igénylő olvasóhoz is eljuttatják az őt érdeklő 

könyveket.  

A köznemesség könyvtárai – ahogyan a megelőző századokban – ekkor sem verse-

nyezhetnek a főurak és főpapok gyűjteményeivel. Mégsem lebecsülendők, hiszen ezek a 

könyvtárak jelentik a művelt magyar középosztály megszületését. A köznemesség mű-

veltségi képe a kortársak szemében meglehetősen sötét színezetű. Akár Kármánt hallgat-

juk a XVIII. század végéről, akár Petőfit és írótársait a reformkorból, azt a véleményt 

halljuk, hogy a magyar nemes ifjak mindennel inkább foglalkoznak, mint a tudomány-

nyal, s iskoláik befejezése után nem olvasnak többé. Ez a vád sajnos, nagy általánosság-

ban meg is állja a helyét. A török kiűzése utáni újjáépítésben a köznemes réteg is részt 

vesz; mivel már nem kell hadakoznia, többet törődik a gazdálkodással, s ezzel lerakja a 

kultúrszükségletek fokozott kielégítésének anyagi alapját. A XVIII. század első felében 

azonban a gazdálkodás mellett csaknem minden idejét, érdeklődését és anyagi erejét 

azok a perek kötik le, amelyekbe a bonyolult örökösödési jog és a felszabadult területek 

bizonytalan birtokjogi viszonyai következtében keveredett. A magyar nemes ezért ne-

vezhető joggal fiskális-műveltségűnek. Ennek megfelelően – írja Szarvasi Margit –, ha 

                                                           
6 FÜLÖP Géza, A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1978, (Irodalomtörténeti könyvtár), 77-78. 
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egyáltalán könyvszerzésre gondol, alig tart egyebet kúriájában néhány klasszikus írónál, 

s főképp Werbőczi és a Corpus Juris különböző kiadásainál.7  

Azonban vannak, s a reformkorban egyre szaporodnak a kivételek. Szép példa erre 

Csépán István, Kultsár István vagy Péczeli József könyvtára. Csépán István (1759-1830) 

régi Zala megyei birtokos család sarja. Apja, Csépán János református prédikátor a Vas 

megyei Senyeházáról költözött Rév-Komáromba. A családban ő az első könyvgyűjtő: 

elsősorban vallásos munkákat gyűjt, főleg református egyházi műveket. De szellemi 

rugalmasságáról tanúskodik, hogy járatta a felvilágosodás korának magyar nyelvű folyó-

iratát: a Magyar Almanachot, és érdeklődéssel kísérte a magyar nyelv újjászületését. Már 

vallásos könyvei közt is sok a magyar nyelvű. Halála után néhány tucat könyvét és 

könyvgyűjtő hajlamát István fia örökölte. Csépán István nem járhatott külföldi egyete-

mekre, mint más, tehetősebb protestáns családok gyermekei (a könyveibe írt bejegyzések 

tanúsága szerint nem valószínű, hogy járt volna külföldön), de úgy tűnik, a XVIII. szá-

zad végén már nem volt szükség közvetlen külföldi példára, a szerényebb viszonyok 

között élő köznemesség körében is kibontakozhatott a könyvgyűjtés szenvedélye. Még 

debreceni diákoskodása idején gyűjti első könyveit. De bibliofíliája akkor bontakozik ki 

igazán, amikor ügyvédként a Somogy megyei Jákó faluba költözik. Hivatása és a gaz-

dálkodás mellett a könyveknek él, gondos jegyzéket vezet róluk, megszámozza őket, 

beírja a nevét, sokszor a megszerzés módját és idejét, néha még a szerzőről is tesz meg-

jegyzéseket. A könyvek alig egy-két évvel a megjelenésük után, vagy még a kiadás évé-

                                                           
7 SZARVASI Margit, Magánkönyvtáraink a XVIII században: főpapok és főurak, nemesek és polgárok 

gyűjteményei, 43. http://www.mek.oszk.hu/03200/03246/03246.pdf (megtekintés: 2012-10-27)  

http://www.mek.oszk.hu/03200/03246/03246.pdf
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ben eljutnak az eldugott somogyi településre. A vásárláson kívül több könyvét ajándékba 

kapja.8  

Kultsár István (1760-1828), az első hosszabb életű rendszeres fővárosi magyar 

hirlap, a Hazai Tudósítások alapítója és Mikes Kelemen Törökországi leveleinek kiadója 

1827-ben Komárom vármegyének ajánlotta több, mint 3000 kötetes gyűjteményét, hogy 

szülővárosa „első lenne Magyarországban egy nyilvánvaló, s közhasználásra megnyitott 

könyvtár felállittásában.”9 A könyveket a katalógus hét csoportba sorolja: hittudomány, 

jog- és államtudomány, természettudomány, filozófia, történelem és segédtudományai, 

szépliteratúra és „vegyesek”. Többségük latin és német nyelvű, de a korabeli magyar 

irodalom is szép számmal képviselteti magát. A XVI-XVII. századból tíz szép, értékes 

könyv tükrözi tulajdonosa bibliofil hajlamát.10 

Péczeli József (1750-1794), 1783-tól a komáromi református gyülekezet prédikátora, 

minden erejét a nemzeti nyelv és irodalom művelésére szentelte, és Komáromi Tudós 

Társaság néven irodalmi kört alakított ki az általa 1789-ben alapított sokoldalú, színvo-

nalas folyóirat, később évkönyv, a Mindenes Gűjtemény körül. (A Társaság tagja többek 

között Csépán István is.) Kiterjedt levelezést folytatott, kapcsolatban állt az akkori iro-

                                                           
8 SZARVASI Margit, Magánkönyvtáraink a XVIII században: főpapok és főurak, nemesek és polgá-

rok gyűjteményei, 44-45. http://www.mek.oszk.hu/03200/03246/03246.pdf (megtekintés: 2012-

10-27) 

9 ALAPI Gyula, Kultsár István (1760-1828) és könyvtára, 197.   

http://www.jamk.hu/ek/public/10031102/kultsar_es_konyvtara.pdf (megtekintés: 2012-10-27) 

10 ALAPI Gyula, Kultsár István (1760-1828) és könyvtára, 210-11.   

http://www.jamk.hu/ek/public/10031102/kultsar_es_konyvtara.pdf (megtekintés: 2012-10-27) 

http://www.mek.oszk.hu/03200/03246/03246.pdf
http://www.jamk.hu/ek/public/10031102/kultsar_es_konyvtara.pdf
http://www.jamk.hu/ek/public/10031102/kultsar_es_konyvtara.pdf
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dalmi élet minden jeles személyiségével.11 Péczeli folyamatosan adott közre fordításo-

kat, hogy bizonyítsa: a magyar nyelv elég gazdag a külföldi irodalom tolmácsolására, 

valamint, hogy csiszolja az olvasóközönség ízlését. E fordítások alapja legtöbbször saját 

gyűjteménye egy-egy idegen nyelvű kötete volt, így ezek széles körű ismertetésével 

megközelítette a „nyilvános könyvtár” megfelelőjét. Debreceni tanulóévei alatt 1773-

1776-ig könyvtárőr volt a kollégiumban, ekkor kezdte vásárolni a könyveket, de a leg-

több művet svájci évei alatt szerezte. Halála után özvegye anyagi okokból értékesíteni 

akarta könyvtárát, ezért adatta ki könyvei jegyzékét. A gyűjteményt Teleki József vásá-

rolta meg, így a könyvek a Teleki-tékába, majd a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtárába kerültek.12 A könyveket téma szerint két nagy csoportra osztja a katalógus: 

erkölcsi (385 mű, 658 kötet) és egyéb (324 mű, 779 kötet) tárgyú művekre. A gazdag, 

sokszínű gyűjtemény a francia felvilágosodás fő művein kívül a német, angol, olasz 

irodalom jeleseit foglalja magában. A könyvek többsége szakirodalom (Péczelit főként 

az államelméleti és történeti munkák érdekelték), de pl. a szentimentalizmus népszerű 

szerzői is képviseltetik magukat a gyűjteményben. Feltűnően kevés a magyar nyelvű mű, 

ennek magyarázata az lehet, hogy ezeket az özvegy nem bocsátotta áruba, így nem is 

szerepeltette őket a katalógusban.13  

Mint láthattuk, a Duna partján, a nyugati műveltség terjedésének legfőbb hazai útvo-

nala mentén fekvő megyeszékhelyen a XVIII. század utolsó évtizedében már pezsgő 

                                                           
11 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849, Komárno, 

KT Könyv- és Lapkiadó Kft., 2010, 83-85.  

12 BÍRÓ Ferenc, Péczeli József könyvtára = Magyar Könyvszemle, 1962/4, 331. 

13 BÍRÓ Ferenc, Péczeli József könyvtára = Magyar Könyvszemle, 1962/4, 332-333. 
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szellemi élet folyt. A legtöbb magyar nyelvű könyvet a felvilágosodás első szakaszában 

a Landerer-nyomdák után a pozsonyi és a komáromi Wéber-nyomdák állították elő. A 

helységeket tekintve Komárom százalékarányban Pozsony (23%), Pest (14%), Kolozsvár 

(12%), Kassa (9%), Győr (5%) és Buda (4%) után a maga 3%-ával Nagyszombatot 

megelőzve az utolsó előtti helyen áll, a többi hazai nyomdák egy-két példánnyal képvi-

seltették magukat.14 A kulturális élet a reformkorban tovább élénkült. A környékbeli 

kisnemes családokból sokan vállaltak itt vármegyei vagy városi hivatalt, hogy a gazdál-

kodásból származó szerény jövedelmüket a tisztviselői fizetéssel egészítsék ki. Az ő 

közvetítésükkel a kultúra szeretete elterjedt a megye közbirtokossága körében.  

A csepi nemesek irodalmi érdeklődését nyilván az a tény is erősítette, hogy a reform-

kor két jelentős személyisége is körükből házasodott: Bajza József Csajághy János Júlia 

nevű lányát vette feleségül, barátja, Vörösmarty Mihály pedig Júlia húgát, Laurát. Ez a 

két házasság azonban csak élénkíthette az addig is eleven szellemi életet, amely a nemesi 

kúriákban és a falu kaszinójában folyt.15  

III. A csépi Pálffy-könyvtár 

III.1. A Pálffy család 

A Pálffy-család régi Komárom megyei nemesi família. Csicsóról és Szilasról szár-

maznak, amit nemesi előnevük – Felsőcsicsói és Szilasi – is bizonyít. Az 1608-ban ne-

                                                           
14 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849, Komárno, 

KT Könyv- és Lapkiadó Kft., 2010, 76. 

15 GYÜSZI László, A Csajághy család története, Limes, 1995/1, 75.  
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mesi címet kapott Pálffy Gergely 1613-ban Sury Tamástól vette meg a csicsói birtokot.16 

A család ezen ága 1688-ban nyert armális levelet, 1819-ben pedig bizonyságlevelet.17 A 

família a hagyomány szerint az országos hírű hercegi Pálffy-dinasztia református ága18, 

de az eddigi kutatások nem találtak elégséges adatot ennek az állításnak a bizonyítására. 

Nagy Iván magyar nemesi családokat ismertető művében nem szerepelnek. Kempelen 

Béla19 annyit ír, hogy a Pálffy-család ismert tagjai az 1754-1755. évi országos nemesi 

összeírások szerint: István, János, Miklós, Pál, Benedek és Mihály. Ha az általa közölt 

családfát összehasonlítjuk a csépi Pálffy-család általunk ismert leszármazásával20, látha-

tó, hogy nem ugyanarról a családról van szó. A Kempelen által ismertetett család való-

                                                           
16 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei Könyvtár 

évkönyve 1991, 54. http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf (megte-

kintés: 2012-10-26) 

17 ALAPI Gyula, Komárom vármegye nemes családai 164, 244.   

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf   

 (megtekintés: 2012-10-26) 

18 Tapolcainé Sáray Szabó Éva személyes közlése, Tatabánya, 2012. 

19 KEMPELEN Béla, Magyar nemes családok, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1911, 

VIII, 142-145. 

20 A Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtár tulajdonában levő kéziratos Pállfy-

családfa alapján.  

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf
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színűleg a csepi família egyik ága lehet. Dr. Szarka Erzsébet kutatásai szerint a Kempe-

len által közölt személyek Pálffy Gergely fiai.21  

Pálffy Gergely unokája, Benedek (?-1750 előtt), e néven a második, öt gyermek apja 

lett. Közülük János (1695-1780. II. 19.) vitte tovább a dinasztia csepi ágát. Népes család-

jából (10 gyermek, közülük öt érte meg a felnőttkort, négyüknek születtek utódai) István 

fiától született Sándor nevű unokája (1767-1848) fiaitól származnak az első fennmaradt 

possessorbejegyzések a Pálffy-könyvekben. A Pálffyak több házasság révén is rokon-

ságban álltak a község és a megye életében is vezető szerepet betöltő Pázmándy-

famíliával. A csepi közbirtokosság jegyzőkönyvei alapján a XIX. században köztiszte-

letben álló család lehetett, Pálffy Sándort (1796. X. 29.-1881. III. 23. Csep) többször is 

bíróvá választották. A család két utolsó leszármazottja Elek (Csép, 1889. - Budapest 

l976.) ügyvéd és Béla (Csép, 1894. szeptember 26. - 1980. március 11.) Mindketten 

utódok nélkül haltak meg. Pálffy Béla középiskoláit Pozsonyban és Kecskeméten végez-

te. Az I. világháborúban a 17. gyalogezred kötelékében az orosz fronton küzdött, ahol 

fogságba esett. Három év múlva tért haza. Gyógyszerésznek készült, azonban tanulmá-

nyait a háború miatt abba kellett hagynia, a fogságból való hazatérése után pedig már 

nem folytatta, gazdálkodással foglalkozott. A község vezetésében is kivette a részét, 

előbb képviselőtestületi tag, majd Csép bírája lett. Gondnoka volt az iskola ügyeit intéző 

tíztagú presbitériumnak is. 1945 után a földek állami tulajdonba kerültek. Pálffy Béla a 

karabukai erdészetben, majd a termelőszövetkezetben dolgozott, ahonnan éjjeliőrként 

                                                           
21 Idézi: TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei 

Könyvtár évkönyve 1991, 54.   

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf (megtekintés: 2012-10-26) 

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
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ment nyugdíjba. Művelt, becsületes, jól gazdálkodó, pontos ember volt. A könyvek iránti 

érdeklődése, mely szinte családi hagyomány volt a Pálffyaknál, élete végéig megmaradt. 

Idős korában is figyelemmel kísérte a könyvkiadást, kis nyugdíjából is folyamatosan 

gyarapította könyvtárát; még halála után is számos, korábban rendelt könyv érkezett a 

címére. 22  

Pálffy Béla élete utolsó éveiben jó kapcsolatot épített ki a tatabányai József Attila 

Megyei Könyvtárral. Halála után örököse az intézménynek ajánlotta fel gyűjteményét, 

melyet a könyvtárnak sikerült is megvásárolnia. A könyvek közül 301 példány kapott 

helyet – régi vagy ritka mivolta miatt – a megyei könyvtár muzeális gyűjteményében. 

Ezek között vannak azok a kötetek, melyekben possessor bejegyzés vagy ex libris (eset-

leg mindkettő) található. 

III.2. A gyűjtemény 

A könyvtárat feltehetően a XVIII. században alapították. A régi, ma már nem létező 

hatszobás Pálffy-ház legnagyobb szobájában kapott helyet. 1944-ben a gyűjtemény fél-

tettebb darabjait ládákban elásták, de sajnos így is nagyon sok könyv tönkrement az átélt 

viszontagságok miatt, vagy elveszett. 

A folyamatosan gyarapodó állomány Pálffy Béla halálakor közel 3000 kötetből állt, 

azonban ennél jóval nagyobb lehetett. A könyvtár összetétele a tudományok és az iroda-

lom iránt fogékony dinasztiára enged következtetni. A református jogász Pálffyak úgy 

                                                           
22 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei Könyvtár 

évkönyve 1991, 54-55. http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf 

(megtekintés: 2012-10-26) 

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
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alakították ki gyűjteményüket, hogy lehetőség szerint minden szakterület irodalma kép-

viselve legyen benne, minden, amire egy művelt, korszerű gazdálkodásra törekvő vidéki 

birtokosnak szüksége lehet.23 

Az állomány nagyobb részét a szakirodalom, ezen belül is a jogi, egyháztörténeti, 

természettudományi, műszaki és történeti irodalom képezi. 

A jogi művek között a Corpus Juris 1751-es és 1779-es kiadása, Werbőczy Triparti-

tumának három kiadása (1740, 1763, 1779), valamint a hazai jogtudomány nagyjainak 

munkái találhatók: Fogarasi János, Huszty István, Szlemenics Pál, Kassics Ignác, Khlósz 

Pál, Deák Ferenc, Bocsor István stb. A hazai és a külföldi jogelméleti, jogtörténeti köny-

vek mellett a tudományág különböző ágazataival foglalkozó kiadványok is jelen vannak, 

valamint jogi szaklexikonok és enciklopédiák. A Pálffy család tagjai már a XVIII. szá-

zad végén fogékonyak lehettek a politika és a nemzeti önállóság eszméje iránt is. Az 

1790-es évek országgyűléseinek jegyzőkönyveiből három is megtalálható a könyvtárban. 

Ezek a „naponként való jegyzések” alcímük szerint magyar nyelven íródtak, majd „az 

országgyűlés fő vigyázássa alatt hitelesen deák nyelvre fordíttattak.” Az 1840-es ország-

gyűlésről újabb három kötet ad hírt: két törvénycikk-gyűjtemény, valamint egy felter-

jesztés, melyet a rokon Pázmándy Dénes és képviselőtársa, Ghyczy Rafael nyújtott be.  

A család vallásosságát mutatja a gazdag teológiai és egyháztörténeti irodalom. A 

Biblia magyar és német nyelvű kiadásai mellett énekes- és imakönyvek, bibliamagyará-

zatok, neves XVIII-XIX. századi prédikátorok (pl. Kiss Ádám, akiről még szólunk) 

                                                           
23 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei Könyvtár 

évkönyve 1991, 54-55. http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf 

(megtekintés: 2012-10-26) 

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
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beszédei, a protestáns egyháztörténet, katekizmusok találhatók a művek között.24 A 

protestáns vallással foglalkozó könyvek közül kitűnik Györffy Sándor kötete, a Napra 

forgó Virág, mellyben a Bold. Szűz Mária és hét ünnepei foglaltatnak. Címe ellenére ez 

sem katolikus mű. Az „Előtte való tudósittás” szerint:  

„Szivünk szerint kivánnánk (...) hogy a’ mi Idvezittő Egy Urunk Szent 

Annyának, az örökké áldott Szűz Máriának természet szerint való 

állapottyáról ne kellene szóllanunk, de mivel némely Római Katholikus 

Magyar Atyánkfiai úgy gondolkodnak, (...) hogy a’ Katholika Eklésiának 

a’ B. Szűz Máriárúl való értelme az Apostolok idejétűl fogva a’ vóltt, a’ 

mi most az övék, (...) minket pedig Protestánsokat, a’ kik abban ő vélek 

egyet nem értünk, a’ B. Szűz Mária Ellenséginek lenni tartanak, és kiálta-

nak: annak okáért egy részrül a’ Dolog valóságának meg-mutatására, más 

részrül a’ mi mentségünkre, kénteleníttetünk azokrúl szóllani. (...) Távol 

legyen tőlünk, hogy valakit meg-sértsünk, hanem az a’ tzélunk, hogy il-

lendő beszéddel adjuk elő a’ B. Szűz Máriának Bűn-nélkül való 

Fogantatásárúl való értelmet (...) Mert innem fog ki-tetszeni, ha a’ Bűn-

nélkül való Fogantatásrúl való értelem az Evangéliumon épültte, vagy 

nem, és ha a’ Protestánsok ellenségi legyenek-e, vagy tisztelői a’ B. Szűz 

Máriának. Mi pedig nem az Protestáns Íróknak, hanem az Reformátio előtt 

                                                           
24 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei Könyvtár 

évkönyve 1991, 57. http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf (megte-

kintés: 2012-10-26) 

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
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éltt Római Papoknak, Doktoroknak, és Pápáknak Írásibúl kivánnyuk az 

egész Dolgot meg-mutogatni.”25  

A fennmaradt történeti munkákból következtetni lehet, hogy a gyűjtemény ezen része az 

egész korabeli szakirodalmat felölelhette. Az egyetemes és magyar történelem szakkönyvei, 

valamint két hadtörténeti mű mellett megtalálható két, az ifjúság számára írt mű is. 

A művelődéstörténeti és geneológiai irodalom sok helyi, megyei vonatkozást tartal-

maz, pl. a komáromi születésű Takáts Sándor szinte minden műve jelen van. Szintén 

megtalálhatók a ma már ritkaságnak számító Családtörténeti Értesítő füzetei és Nagy 

Iván Magyarország nemes családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal című, kifo-

gástalan állapotban lévő 13 kötete is. A gazdag életrajzgyűjtemény egyik kincse Budai 

Ézsaiás könyve, a Régi Tudós világ Históriája, mellyben a könyvnyomtatás feltalálásáig 

minden féle tudósoknak, főképpen pedig a görög és deák íróknak élete, munkái... elé-

adódnak (Debrecen, 1802).  

A könyvtár tekintélyes részét alkotják a természettudományok és az alkalmazott tu-

dományok képviselői: matematika, fizika, geometria, mértan, német nyelvű műszaki és 

magyar nyelvű építészeti szakkönyvek. Néhány név a magyar szerzők közül: Hell Mik-

sa, Petzwall Ottó, a komáromi születésű Nagy Károly, Tarczy Lajos, Sztrókay Pál, Be-

regszászi Pál.  

Fontos szerepet töltöttek be a gyakorlati ismereteket nyújtó könyvek: Bonnet A ter-

mészet visgálása című műve, Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály munkája, a Magyar 

                                                           
25 GYŐRFI József, Napra forgó virág mellyben a b. Szűz Máriának fogantatása és hét innepei 

foglaltatnak: Pál plántálta, Áppolós öntözte, az Isten nevelte, és ki adatta Gy. J. által, 1. kiadás, 

[Győr], [Streibig József Könyvnyomdája], 1791, [2-3].  
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Füvész-Könyv 1. kiadása; Nagyváthy János, Festetich György jószágkormányzója két 

kötetes munkája, A szorgalmatos mezei gazda, valamint több orvosi ás állatgyógyászattal 

foglalkozó szakkönyv.26 A magyar és külföldi útleírások, földrajzi vonatkozású könyvek 

közül kiemelhetjük a komáromi tanár, Katona Mihály A Föld Mathematika le-írása 

című, tankönyv jellegű kézikönyvét.  

Az általános tájékozódást szolgáló magyar és idegen nyelvű lexikonok mellett igen 

jelentősek a szótárak. Jelen van a tékában Pápai Páriz Ferenc latin-magyar szótára, Már-

ton József háromnyelvű, latin-magyar-német Oskolai lexicona, Choffin háromnyelvű 

(francia-latin-német) szótára. Nyelvkönyvek és szókönyvek is segítették a családtagokat 

a latin, francia, német, görög, olasz nyelv tanulásában.27  

A XVIII. század végétől a Pálffy-tékában is feltűnnek a vallásos, erkölcsi és tudomá-

nyos tartalmú művek mellett a külföldi és a magyar szépirodalom alkotásai. Nem hiá-

nyozhatnak azok a felvilágosodás korabeli szépirodalmi művek, amelyek a Béccsel 

szemben álló nemesség alkotmányos szabadságának tudatát erősítették, és elmarasztalták 

II. József abszolutisztikus uralmát: Gyöngyösi István versei, Dugonics András Etelka 

című regénye.28 A XVIII. századi írók közül olvashatták Kazinczy Ferencet, Édes Ger-

                                                           
26 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei Könyvtár 

évkönyve 1991, 58-59. http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf 

(megtekintés: 2012-10-26) 

27 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei Könyvtár 

évkönyve 1991, 60. http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf (megte-

kintés: 2012-10-26) 

28 FÜLÖP Géza, A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1978, (Irodalomtörténeti könyvtár), 29.  

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
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gelyt, a XIX. századból Pázmándy Horváth Endre Árpád című hőskölteményét, a nyelv-

újítás két alapművét, a Mondolatot és a Felelet a Mondolatra című könyvet; a két Kisfa-

ludy, Kölcsey, Bajza, Berzsenyi, Eötvös József, Madách, Arany, Petőfi, Vörösmarty, 

Czuczor Gergely, Jókai, később Molnár Ferenc, Szabó Pál, Herczegh Ferenc műveit. A 

világirodalom anyagában a korabeli német szépirodalom a legjelentősebb.  

A gyűjteményből nem hiányozhatnak a folyóiratok, de az egyedi, pótolhatatlan kéz-

iratos dokumentumok sem. A csepi közbirtokosság XIX. századi tanácsüléseinek és 

közgyűléseinek jegyzőkönyvei értékes adatokkal szolgálhatnak a közbirtokosság történe-

téhez. 

Külön említést érdemel még a három XVII. századi kötet, melyeket Szabó Károly is 

említ Régi magyar könyvtár című könyvészeti kézikönyvében. Istvánffy Miklós Regni 

Hungarici Historia című művéhez hozzá van kötve a Vienna Austriae a Turcis Barbár 

oppugnata Anno 1683. dei Septembris 12. című írás. 29 A művet 2002-ben restaurálták. A 

másik két könyv egy barokk hitvita két ellentétes álláspontját mutatja be. Sámbár Mátyás 

(1617-1685) a teológia doktora, jezsuita áldozópap Három idvösségös kérdésére (1667) 

egy évvel később érkezett a goromba válasz a megtámadott Kézdivásárhelyi Matkó 

István (1625-1693) prédikátortól: X ut Tök, könyvnek eltépése, avagy Bányász csákány ; 

mellyel amaz fövenyen épitetett s-már le-omlott házát, elébbi fövenyre sikeretlen sárral 

raggatni akaró és 1000. mocskokkal eszelőssen szinlő s-mázló Sambar Mattyas nevü 

                                                           
29 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva, A csépi Pálffy-könyvtár = A József Attila Megyei Könyvtár 

évkönyve 1991, 60-61. http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf 

(megtekintés: 2012-10-26) 

http://www.jamk.hu/ek/public/09021201/jamk_evkonyv_1991.pdf
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tudatlan sár gyúró meg-csákányoztatik Kézdi Vásárhellyi Matko István mostan zilahi 

ecclésiának együgyü lelki pásztora által, ki Sambartol Bányásznak neveztetett (1668).30  

A Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap 

Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásával és az Országos Széchényi Könyvtár 

Soros Könyvrestaurátor Kft. kivitelezésében folyamatosan igyekszik restauráltatni mu-

zeális értékű dokumentumait. 1996 óta több mint 130 példányt sikerült ily módon meg-

óvni a további állapotromlástól, ezek között sok Pálffy-könyv is akad.  

IV. Possessorbejegyzések és ex librisek az állományban 

A Pálffy-téka 301 régi kötetéből 208 pédányban találtunk possessorra utaló bejegy-

zést vagy ex librist. A bejegyzések többnyire a tulajdonos nevét és egy dátumot tartal-

maznak. Az ex librisek Anton Siegler komáromi kölcsönkönyvtárának egykori köteteit 

jelölik. 

A könyveket és a bejegyzéseket az autopszia módszerével vizsgáltuk, a leírtak a 

2012. évi állapotot tükrözik. Ahol a katalógus ex librist vagy bejegyzést jelez, amit a 

vizsgálat során nem találtunk meg, a mellékletben félkövérrel szedve jelezzük. A köny-

vek állományba vétele óta eltelt harminc évben leválhattak a könyvekbe ragasztott ex 

librisek – erre két példát is találtunk, ahol a könyv lapjai között még megvolt a leesett 

címke -, elhalványulhattak vagy elveszhettek bejegyzések. Mivel az Anton Siegler-féle 

címke valóban létezhetett és leeshetett, a felsorolásban azok az ex librisek is szerepelnek, 

amelyeket a katalógus jelez, de fizikailag nincsenek a könyvben. Szerencsére ellenpélda 

                                                           
30 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/ 

http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/
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is akad: több bejegyzést is felfedeztünk, amely szokatlan helye miatt vagy más okból 

nem szerepel a katalógusban.  

A dolgozatban nem foglalkozunk az olvashatatlan vagy csak kis részben olvasható 

bejegyzésekkel. Nem említjük a könyvkötői és könyvkereskedői bejegyzéseket sem. A 

bejegyzés teljes szövegét csak akkor adjuk meg, ha a néven kívül egyéb információt (pl. 

évszám) is tartalmaz.  

IV.1. Apáról fiúra: a Pálffy-család tagjainak tulajdonbejegyzései 

A Pálffy-gyűjteményben összesen 28 olyan possessorbejegyzést találtunk, mely arról 

tanúskodik, hogy a kérdéses könyv a Pálffy-család valamelyik tagjának tulajdona volt 

(lásd 1. melléklet). A bejegyzések tulajdonosai:  

Pálffy Sándor (Csep-Ete 1767. X. 2.-1848. IV. 5. Csep) és bódéi Boday Kata 

(Boday Mihály és Pázmándy Erzsébet lánya, 1764-1830. XI. 16.). 1794. II. 15-én, 

Csepen kötött házasságából származó három fia:  

Zsigmond (1794. VIII. 23.-1836. IV. 29. Óbuda) ügyvéd, utód nélkül halt meg;  

Sándor (1796. X. 29.-1881. III. 23. Csep) Komárom vármegye főügyésze, az 1850-

es években többször is megválasztott csepi bíró, utód nélkül halt meg;  
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1. kép: Pálffy Sándor (1796-1881) bejegyzése. A szerző felvétele. 2012-12-14.  

Benjámin (1799. II. 6.-1848. IV. V. Bodajk) református lelkész;  

Elek (1840. VII. 17.- 1933. V. 20. Bodajk-Csép), Benjámin és Zsennyei Katona Ró-

za (Katona Gábor és Szőke Teréz lánya)(1818-1854. VIII. 20.) fia, akinek kismányai 

Micsky Jankával (1864. VIII. 17.-1922. III. 4.) kötött házasságából született  

Elek (1889-1976) és öccse, Béla (1894-1980), akik a csépi Pálffy család utolsó le-

származottai lettek.  

Valószínűleg az idősebb Sándortól vagy valamelyik testvérétől származhatott az a 

két XVIII. századi könyv, amelyekben csak a „Pálffy” családnév látható. A bejegyzések 

gazdái közül a két agglegény, Zsigmond és Sándor áldozhatott leginkább a könyvgyűjtés 

szenvedélyének. A református lelkész Benjáminon kívül minden családtag beszerzett 
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legalább egy jogi témájú könyvet, ami szükséges lehetett jogi tanulmányaihoz vagy 

munkájához, de érdeklődésük elég sokrétű. Mindannyian figyelemmel kísérhették a 

hazai szépirodalom újabb alkotásait, és valószínűleg közös lehetett a történelem iránti 

érdeklődés is. Az ifjabb Elek valószínűleg Budapesten tartotta a könyveit, csupán az 

iskolai jegyzetei maradtak otthon. Kérdés viszont, hogy az 1848 előtti „Alexandri Pál-

ffy” bejegyzések vajon az idősebb vagy az ifjabb Sándor tollából származnak? Ki írta a 

cseppet sem matematikai témájú sorokat Maróthi György művének előzékére?  

 

2. kép: Egy „bolond ifjú” verse Maróthi György Arithmetica, vagy számvetésnek mester-

sége című művében. A szerző felvétele. 2012-12-14. 
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Pápai Páriz Ferenc 1767-es kiadású latin-magyar szótára Pálffy Zsigmond előtt, 

1800-ban Bóday (másképp: Bodai) Mihályé, Zsigmond apjának apósáé volt (lásd 3. 

kép). Ő annak a Boday-családnak lehetett tagja, amelyett Borovszky31 és Alapi Gyula32 

említ. A Mihály név generációkon át öröklődött a családban. A két família nem csak 

ezzel a házassággal kapcsolódhatott össze: Pálffy János (1783-18?) első feleségének, 

Szalay Zsófiának (1792-1830) egy bizonyos Boday Júlia volt az édesanyja33.  

 

                                                           
31 BOROVSZKY Samu, Magyarország vármegyéi: Komárom  

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html (megtekintés: 2012-10-26) 

32 ALAPI Gyula: Komárom vármegye nemes családai. 189.   

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf   

 (megtekintés: 2012-10-26) 

33 A József Attila Könyvtár tulajdonában levő kéziratos Pálffy-családfa szerint.  

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html
http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf
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3. kép: Pálffy Zsigmond és anyai nagyapja bejegyzése Pápai Páriz Ferenc latin-magyar 

szótárában. A szerző felvétele. 2012-12-14.  

IV.2. Anton Siegler kölcsönkönyvtára 

A Siegler testvérek, Antal és Mihály, 1848 májusában vásárolták meg Komáromban 

Weinmüller Franciska nyomdáját. Siegler Antal viszont már az 1830-as évektől ismert 

volt a városban, mint könyvkötőmester és könyvkereskedő. Kezdetben a komáromi 

vásárokon árulta a Komáromi Kalendáriumot és a „ponyvairodalmi rémes históriákat”34, 

majd megnyitotta könyvkereskedését a város piacán. A komáromi újságokban többször 

is hirdeti könyveit, valamint levélpapírokat, emlékkönyveket, levéltárcákat – üzlete 

valószínűleg papírkereskedés is lehetett.  

1840. szeptember 1-jén nyitotta meg kölcsönkönyvtárát a bolt hátsó helyiségében. 

Még ugyanebben az évben megjelent a könyvtár első katalógusa, mely szerint összesen 

3000 könyv volt kölcsönözhető, ebből 189 magyar nyelvű. A következő, 1859. évi kata-

lógusban ez a szám már 236 mű, 308 kötetben. Ebből a második jegyzékből rekonstruál-

ható a megye első nyilvános könyvtárának összetétele.  

A katalógus nyelvek szerinti csoportosításban sorolja fel a műveket, függetlenül at-

tól, hogy az adott mű eredeti munka vagy fordítás. Az egyes nyelveken belül nem követ-

kezetes szerzői betűrendben sorakoznak a könyvek fontosabb adatai, gyűjteményes köte-

tek esetén tartalmi leírással is kiegészítve. Az állomány fele német nyelvű, a francia és 

az angol jóval szerényebben képviselteti magát – utóbbi szinte kizárólag Shakespeare-

                                                           
34 TAPOLCAINÉ SÁRAY Szabó Éva, Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849, Komárno, 

KT Könyv- és Lapkiadó Kft., 2010, 164. 
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műveket tartalmaz –, olasz nyelven pedig mindössze két mű található benne. A kínálat 

túlnyomó része friss irodalom, mindössze húsz kötet jelent meg 1800 előtt. Helyi vagy 

környékbeli szerző viszont csak egy szerepel a listán: a komáromi Tóth Lőrinc.  

Tartalom tekintetében a szépirodalmi művek vannak túlsúlyban. A divatos kortárs 

regények és drámák (Schiller, Kotzebue, Grillparzer stb.) mellett a friss magyar irodal-

mat Jósika, Vörösmarty, a két Kisfaludy, Kazinczy, Csokonai és Berzsenyi képviseli. Az 

1800 előtt megjelent magyar nyelvű irodalomból jelen vannak Dugonics András művei 

és Szilágyi Sámuel egy Voltaire-fordítása.  

Szakirodalmi művekben jóval szegényebb volt a Siegler-könyvtár. A történelmet fő-

ként a híres személyek életrajzai képviselték, viszonylag szép számmal voltak földrajzi 

témájú munkák és útleírások, természetesen megtalálható volt Széchenyi Hitel és Világ 

című műve és a már említett Táncsics Mihály 1833-as Nyelvészete.  

A periodikák közül kölcsönözhető volt a Nefelejts című almanach, a Tudományos 

Gyűjtemény, az Aspasia, a Kisfaludy szerkesztette Auróra, a Kritikai Lapok (Bajza szer-

kesztésében) és az Erdélyi Múzeum.35 Folyóiratok valószínűleg azért nincsenek a gyűj-

teményben, mert ezeket a kaszinóban olvashatták az érdeklődők. A Rév-Komáromi 

Kaszinó Társaság évről évre előfizetett a legolvasottabb magyar és külföldi lapokra.36  

                                                           
35 TAPOLCAINÉ SÁRAY Szabó Éva, Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849, Komárno, 

KT Könyv- és Lapkiadó Kft., 2010, 164-165.  

36 A Rév-Komáromi Kaszinó Társaság évkönyve: 1836-1843, másolat, [Tatabánya], é. n.  
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A kínálatot tekintve sok hasonlóságot találunk Müller Ferenc 1789-ben megnyitott, 

hamar népszerűvé vált győri olvasókabinetjének állományával.37 Még az olvasói díj sem 

sokat emelkedett az időközben eltelt ötven évben: a Siegler-könyvtárból havi 40 krajcá-

rért lehetett kölcsönözni.  

A könyvtár több mint húsz éven át működött (bizonyítja ezt a katalógus 1865-ben 

megjelent Supplementuma), további sorsáról viszont nincs adatunk. Olvasói közé tarto-

zott többek között – naplója tanúsága szerint – Szinnyei József is.38  

A Pálffy-gyűjteményben levő kötetek (lásd 2. melléklet) kivétel nélkül a német nyel-

vű szépirodalom körébe tartoznak: Bürger, Iffland, Kock, Kotzebue, August Lafontaine, 

Meissner, Schiller, Eugene Sue és Wieland művei. Az egyes szerzők munkái azonos 

méretben, egyforma kötésben kerültek kiadásra, de az idő nem egyformán kímélte meg 

őket. Valaha minden könyvben azonos helyen, az első tükör bal felső sarkában ékeske-

dett a Siegler-könyvtár ex librise (4. kép), de az évek során a kötetekbe ragasztott cím-

kék egy része levált.  

 

                                                           
37 FÜLÖP Géza, A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1978, (Irodalomtörténeti könyvtár), 39-40.  

38 TAPOLCAINÉ SÁRAY Szabó Éva, Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849, Komárno, 

KT Könyv- és Lapkiadó Kft., 2010, 165. 



32 

4. kép: A Siegler-könyvtár ex librise. Forrás: Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Komárom 

nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849, 166.  

Minden Siegler-példánynak volt egy helyrajzi száma, mely valószínűleg a raktári he-

lyét jelölte. Ezen a számon szerepeltek a katalógusban, valamint ezt a számot írták be a 

könyvekbe, az első tükörre vagy az utolsó oldalra. Eredetileg minden könyv gerincén 

lehetett egy címke a nyomtatott vagy kézzel írt számmal, de ma már több könyvön csak 

a helye látszik (5. kép).  

A Siegler-könyvek nagy részét nem a Pálffyak birtokolták elsőként. Nagy részük 

magán viseli Kiss Dénes (lásd IV/4. fejezet) kézjegyét is.  

 

5. kép: Anton Siegler komáromi kölcsökönyvtárának könyvei.  

A szerző felvétele. 2012-12-14.  
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IV.3. A történetírás gyökerei: a Thaly-család bejegyzései 

A Thaly-család Komárom megyében törzsökös régi família. A család – egyik tagjá-

nak kutatásai és állításai szerint – a Pozsony megyei Maria-Tal-ból ered, melyet hajdan 

„Tal”-nak neveztek, a család előnevét is innét veszi: „Thaly de Tal.” Nemességének 

kelte ismeretlen, a hagyományra hivatkozva I. Lajos király korába helyezik.39 Alapi 

Gyula szerint viszont „a középkori eredet azok közé a legendák közé tartozik, amely 

majd minden családnak eredetéhez fűződik, s amelyet szívesen és örömmel hisz el a 

család minden tagja” – ugyanis „a Rudolftól 1602. márc. 29-én nyert armális szerint 

Thaly János, az ős »e statu civili« lőn a nemesi rendbe emelve.”40 A reformáció idején a 

család tagjai szétszéledtek az országban. A család egyik ága Komáromban telepedett le, 

ahol „nemeslevelek hiányában polgári állásban éltek, míg Thaly János Rudolf király által 

Prágában 1602-ben nemességre emeltetett.”41 A családban a történetíró Kálmán előtt is 

élt egy költő: valószínűleg az 1683-ban, Párkánynál elesett Thali Ferenc a szerzője egy 

fennmaradt régi versnek, melvnek kezdőbetűiből a Tali név olvasható ki. Ez a dal a 

Thaly Kálmán által kiadott Régi magyar vitézi énekek című műben is helyet kapott.42  

                                                           
39 NAGY Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, XI, Pest, Beimel 

és Kozma, Ráth, 1865, 127. 

40 R. VÁRKONYI Ágnes, Thaly Kálmán és történetírása, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961, 65.  

41 NAGY Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, XI, Pest, Beimel 

és Kozma, Ráth, 1865, 127-129.  

42 NAGY Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, XI, Pest, Beimel 

és Kozma, Ráth, 1865, 130. 
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A 40 bejegyzés (lásd 3. melléklet) születésének idején, 1772-től 1862-ig Csépen élt 

Thaly-családtagokat hiánytalanul megtalálhatjuk a Kempelen Béla családtörténeti mun-

kájában szereplő családfán is.43  

III. István (1757-1830) főszolgabíró, következetesen „Stephanus” vagy rövidítve 

„Steph.” alakban írja a nevét, igyekszik megadni a könyvek beszerzésének pontos dátu-

mát, vagy legalább az évét (lásd 6. kép);  

 

6. kép: Thaly István bejegyzése. A szerző felvétele. 2012-12-14. 

Zsigmond (I. 1759-1841) alispán, főügyész, István fivére – aláírása: „Sigismund Tha-

ly”;  

Eleonóra (Dabasi Halász Péterné, vagy esetleg Thaly Dénes lánya);  

Dénes (1808-), III. István és Ságfalvi Sándor Eszter fia, nevét következetesen „Die-

nes”-nek írja;  

                                                           
43 KEMPELEN Béla, Magyar nemes családok, X, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 129.  
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7. kép: Thaly Dénes leggyakoribb bejegyzése. A szerző felvétele. 2012-12-14. 

Antal (1805-), Dénes fivére;  

József (III.), Thaly Dénes és unokatestvére (Zsigmond lánya), Jozefa fia;  

István (V.), József fivére.  

III. István (Stephanus) sokoldalú érdeklődéssel bíró, művelt ember lehetett. A mun-

kájához szükséges jogi műveken kívül érdekelte a történelem, a természettudományok, a 

nyelvészet, emellett igyekezett birtokán is „szorgalmatos mezei gazdaként” tevékeny-

kedni. Fia, Dienes, aki a Thaly-családból a legtöbb bejegyzést tette, nyilván nemcsak 

apja könyveit, hanem könyvszeretetét és érdeklődési körét is örökölte. Ugyanakkor mér-

nökként rendkívül nagy figyelmet fordított a műszaki és a természettudományos szak-

irodalomra is. A család hölgytagjai is osztoztak a könyvek szeretetében.  

A Bárány György-féle Biblia előzékén levő bejegyzések tanúsága szerint a tulajdo-

nos újra és újra elolvasta az Újtestamentumot 1836 májusa és 1841 novembere között. 

Átlagosan három-négy hónap alatt a végére ért, majd néhány nap, esetleg hét után újra 

kezdte. Sajnos kilétéről csak az előzék aljára írt „Thaly” név árulkodik.  

Thaly Antal egy reformkori költőóriás barátságát is magáénak tudhatta. Vörösmarty 

Mihály 1827-ben barátjával, Stettner (Zádor) Györggyel beutazza a Dunántúlt. Ugyan-
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ebben az évben megbízzák a Tudományos Gyűjtemény szerkesztésével. Ezt a feladatot 

1831 végéig végezte.44 Ekkoriban ismerhette meg a Thaly-családot, akik közül különö-

sen Antalt kedvelte meg. Thaly Kálmán apjának, Thaly Lajosnak házánál is gyakran 

megfordult. Thaly Lajos és felesége művelt emberek voltak, gazdag könyvtárral, fiaik 

édesanyjuk felolvasásában ismerték meg a költő verseit. A híres rokon leginkább Kál-

mánra volt nagy hatással, akinek egyik iskolai vizsgáján Vörösmarty is részt vett.45 A 

család nemzedékeken átívelő érdeklődése az irodalom és a tudomány iránt benne telje-

sedett ki: Thaly Kálmán (1839-1909) költőként és a kuruc kor történelmének kutatója-

ként is hírnevet szerzett.46  

Azonban, akárcsak a Pálffy-családban, az öröklődő keresztnevek itt is kérdésessé te-

hetik egy név tulajdonosát. Vajon I. Zsigmond lánya vagy Dienes azonos nevű utóda 

olvashatta Campe Robinsonját? A könyv megjelenésének éve miatt inkább az idősebb 

Eleonóra lehetett a possessor.  

                                                           
44 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/ 

(megtekintés: 2012-10-26) 

45 GYÜSZI László, Vörösmarty baráti és rokoni kapcsolatai Komárom megyében, Limes, 2000/4, 

104-105.  

46 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/ 

(megtekintés: 2012-10-26) 

http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/
http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/
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8. kép: Egy ajándékba kapott könyv: Nagy Károly A kis geometra című műve. A szerző 

felvétele. 2012-12-14. 

IV.4. A népdalkutató esete a német szépirodalommal: Kiss Dénes 

A népköltészet jelentőségét a felvilágosodás korában ismerték fel az irodalom és a 

tudomány nagyjai, összefüggésben a nemzeti nyelv és irodalom megújítására irányuló 

törekvésekkel. A kezdetben amatőr, később egyre tudatosabb és módszeresebb népdal-

gyűjtést a XVIII. század végétől követhetjük nyomon. Kiindulópontjának Révai Miklós 

költő, nyelvész felhívása tekinthető: 1782-ben a Magyar Hírmondóban megjelent írásá-

ban a régi és népi dalok gyűjtését szorgalmazta. Pálóczi Horváth Ádám feltehetően en-

nek hatására kezdett gyűjtésbe. Ennek eredménye O és új mintegy ötödfélszáz énekek, ki 

magam csinálmányja, ki másé című kéziratos dalgyűjteménye, mely nyomtatásban csak 

1953-ban látott napvilágot.  
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1811-től Kultsár István felhívására megélénkült a népdalgyűjtés, szaporodtak a nép-

dalközlések a Hasznos Mulatságokban. A reformkor elején a magyar nyelv ügyével 

együtt a népköltészet is központi kérdéssé vált.47  

1836. november 26-án a Magyar Tudós Társaság felhívást kap Komárom és Eszter-

gom vármegyéktől: pótolják a „mesterségbeli műszavak fogyatkozásait”, és adjanak 

közre a nyelv nagyobb megkedveltetésére alkalmatos népdalokat. A megyék kedvező 

választ kaptak, de a nemes elhatározást nem követték tettek, míg a Kisfaludy Társaság át 

nem vállalta a feladatot. Erdélyi József, aki 1842-től a Társaság titkára, felhívást tesz 

közzé, hogy a készülő népdalgyűjteményhez gyűjtőket és előfizetőket toborozzon. Így 

jelent meg a Magyar népköltési gyűjtemény: Népdalok és mondák.48 Ennek első köteté-

ben a gyűjtők között Kiss Dénes nevét a 44. szám alatt említi: „Pápáról Kiss Dénes urtól 

hangjegyekkel 122 db”49 1951-ben A Magyar Népzene Tárában, a Gyermekjátékok I. 

előszavában Kodály Zoltán is megemlékezett népdalszöveg- és dallamgyűjteményéről, 

melynek – szerencsés kivételként – a kottái is fennmaradtak.50  

Kiss Dénes 1826. február 28-án született Csepen, Kiss Ádám református lelkész és 

Micsky Katalin első gyermekeként. Édesapja halála (1838) után őt, húgát és öccsét az 

                                                           
47 GYÜSZI László, Egy XIX. századi kéziratos népdalgyűjtemény Komárom megyéből, Limes, 

2002/2, 117-118. 

48 GYÜSZI László, Egy XIX. századi kéziratos népdalgyűjtemény Komárom megyéből, Limes, 

2002/2, 119. 

49 Népdalok és mondák, szerk. és kiad. ERDÉLYI János, 9.   

http://www.mek.oszk.hu/09600/09653/09653.pdf (megtekintés: 2012-10-26) 

50 A magyar népzene tára = Corpus musicae popularis Hungaricae, a Magyar Tudományos Aka-

démia megbízásából szerk. BARTÓK Béla és KODÁLY Zoltán, I, Bp, Akad. K., 1951, VIII. 

http://www.mek.oszk.hu/09600/09653/09653.pdf
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édesanya taníttatta. A pápai református kollégiumban tanult, ahol aktívan részt vett az 

Ifjúsági Képzőtársulat tevékenységében. Az 1844-ben megjelent Tavasz című zseb-

könyvben Jókai Mór beszélyén, Petőfi Sándor versein és Orlay Petrich Soma munkáin 

kívül az ő nyolc verse is helyet kapott, „Kedv szülötti” címen. A szabadságharc alatt 

erődmérnök hadnagyként szolgált, majd 1877-ig mérnökként dolgozott, ezután Komá-

rom vármegye főpénztárosa lett. Nyugdíjas éveit Csépen élte, 1902. június 23-án bekö-

vetkezett haláláig. Átlag feletti szellemi képességű, művelt, irodalom-, zene- és társaság-

kedvelő ember volt. Verseket, zeneműveket írt, jól játszott hegedűn, zongorán és furu-

lyán. Már fiatal korától népdalokat gyűjtött, ahol csak megfordult: szülőfalujában, Nagy- 

és Kisigmándon, Tárkányban, Dadon, Tatán és tanulmányai színhelyén, Pápán is. Mun-

kái zömükben kéziratként maradtak fenn, szerénysége miatt nem jelentek meg nyomta-

tásban.51 Műveit gyakran ajánlotta helybeli nemes úrnőknek és kisasszonyoknak, pl. 

Thaly Zsigmondnénak, Bajza Lenkének, Csejtei Idának, de ő maga soha nem házasodott 

meg. A Kisfaludy Társaságnak küldött dalgyűjteménye a Magyar Tudományos Akadé-

mia Kézirattárában van, kottái és saját szerzeményei az Országos Széchényi Könyvtár 

zenemű- illetve kézirattárában.52  

A Pálffy-tékában 94 könyvben szerepel possessori kézjegye (lásd 4. mell.). Ezek túl-

nyomó többsége német nyelvű szépirodalom, mely a Siegler-könyvtárból származott. 

Komáromi tisztségviselőként nyilván jelen lehetett a kölcsönkönyvtár állományának 

értékesítésénél. Erődmérnökként bizonyára jó hasznát vette Sztrókay Elek frissen megje-

                                                           
51 GÁRDON László, Egy régi népdalgyűjtőnk = Dolgozók lapja, 1976-03-06, 4.  

52 GYÜSZI László, Egy XIX. századi kéziratos népdalgyűjtemény Komárom megyéből, Limes, 

2002/2, 120.  
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lent művének, Az erődítés tudományának és a többi építészeti szakkönyvnek, majd ké-

sőbb mérnökként és pénztárnokként a természettudományos műveknek. Furcsa viszont, 

hogy a Pálffy-tékába került könyvei között egyetlen magar nyelvű szépirodalmi mű 

sincs. A költő, a magyar folklór szenvedélyes kutatója, a zeneszerző, akit főként a ma-

gyar népzene ihletett meg, nem birtokolt volna ilyen könyveket?53 A választ illetően 

csak találgathatunk, de valószínűleg hasonló lehet, mint a Péczeli-gyűjtemény esetében: 

ezek a könyvek bizonyára csak egy részét – talán nem is a nagyobb részét – képezték 

Kiss Dénes könyvtárának.  

 

9. kép: Kiss Dénes possessorbejegyzése August Lafontaine Theodor című regényén. A 

szerző felvétele. 2012-12-14.  

                                                           
53 GYÜSZI László, Egy XIX. századi kéziratos népdalgyűjtemény Komárom megyéből, Limes, 

2002/2, 120.  
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Kiss Dénes apja, Kiss Ádám református lelkész, a köznemes családból származó Kiss 

György és Szalay Zsuzsánna fia, 1795-ben született a Hont megyei Garam-Kis-Sarlóban. 

Debrecenben 1810-ben lépett az iskola felső osztályába. Harmadéves hittanhallgatóként 

1816-ban költözött Pápára. Miután elvégezte tanulmányait, egy évig a költészeti osztályt 

tanította. Egy évet töltött jénai és a göttingai egyetemen, majd egy évig apja mellett 

szolgált segédlelkészként. 1824-ben Csepre választották lelkésznek.54 Itt kötött házassá-

got Misky Katalinnal, s házassága révén rokonságba került a tekintélyes Pázmándy-

családdal. 1827-ben a dadi református gyülekezet választotta lelkipásztorává, így a csa-

lád odaköltözött.55 Itt is hunyt el 1838-ban, hosszan tartó betegség után. Halála előtt nem 

sokkal táblabiróul választották. Nagy emlékezőtehetséggel bíró, híres egyházi szónok 

volt.56 Emellett Vörösmarty baráti körébe tartozott, a költő neki küldte el a Tudományos 

Gyűjtemény első, általa szerkesztett kötetét.57  

                                                           
54 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái   

http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/ (megtekintés: 2012-10-26) 

55 GYÜSZI László, Egy XIX. századi kéziratos népdalgyűjtemény Komárom megyéből, Limes, 

2002/2, 120-121.  

56 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái   

http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/ (megtekintés: 2012-10-26) 

57 GYÜSZI László, Vörösmarty baráti és rokoni kapcsolatai Komárom megyében, Limes, 2000/4, 

104-105.  

http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/
http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/
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10. kép: Hell, Maximilian: Elementa arithmeticae numericae et literalis seu algebrae 

című könyvének possessorbejegyzései. A szerző felvétele.  

Kiss Antal a csepi református egyházközség jegyzőkönyvei szerint 1844-ben és 59-

ben lelkész Csepen.58 Nagy valószínűséggel ő volt Kiss Dénes öccse – több könyvén is 

szerepel mindkettejük neve.  

Kiss József valószínűleg a csepi népiskola tanítója 1841-től 1844-ig. Az egyházköz-

ség által kiadott bizonyítvány tanúsága szerint a pápai főiskolában végezte tanulmányait, 

1841-ben választották meg gyülekezeti tanítónak. E tisztségében „oly hívnek, szorgal-

matosnak, szüle és gyermek boldogítónak tűnt fel, hogy (...) gyülekezetünk köztisztelé-

sét s méltánylását (...) érdemlette, nem hallgathatván el azt sem, hogy midőn Komárom 

megye karai és rendei 1843. évben (...) a megye iskoláit közösen megvizsgáltatták, 

                                                           
58 GYÜSZI László, A csépi népiskola a 19. században. Szemelvények a református egyházközség 

jegyzőkönyveiből, Új Forrás, 1978/1, 60-61. 
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ugyanekkor iskolánk a legrendezettebb s virágzóbb iskolák közé számítandónak ítélte-

tett.”59 Nem bizonyítható, hogy rokonságban volt Kiss Ádámmal és fiaival.  

IV.5. A Csajághy-család Bibliája 

A könyvtár katalógusában m/625. leltári számon szereplő Biblia adatai:  

Szent Biblia az az Istennek Ó és Uj Testamentomában foglaltatott egész Szent Irás. 

Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által és mostan a basileai ki-adás szerint ezen 

formában ki-botsáttatott Posonyban és Pesten, Patzkó Ferentz Josef költségével, 1803.  

Függelékben: Szent Dávid királynak és profétának százötven soltári, a franczia nóták 

s versek szerint magyar versekre fordittattak s rendeltettek Szenczi Molnár Albert által.  

 

11. kép: A Csajághy-család Bibliája. A szerző felvétele. 2012-12-14.  

                                                           
59 GYÜSZI László, A csépi népiskola a 19. században. Szemelvények a református egyházközség 

jegyzőkönyveiből, Új Forrás, 1978/1, 61.  
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A bőrkötéses, szép kidolgozású, de restaurálásra szoruló könyv az előzéken levő be-

jegyzések alapján az irodalomtörténetből ismert Csajághy-család birtokában volt valaha. 

A család nevét a Veszprém megyei Csajág helységtől vette, ahol már a XV. században is 

éltek őseik. 1635-ben Esterházy Miklós nádor újraadományozza Csajágot Csajághy 

Benedek déd- és ükunokáinak.60 Komárom megyében a XVIII. században tűnik fel a 

család. Csajághy Máté Komáromba költözik, itt köt házasságot, de valószínűleg fiatalon 

hal meg. Unokái már Komárom vármegyétől kapnak nemesi levelet 1772-ben. Csepre 

valószínűleg azért költözött a család, mert itt rokonaik éltek. Csajághy János (1780-

1846) – Vörösmartyné Laura és Bajzáné Julianna apja – és József nevű öccse (1784-

1865) már csepi közbirtokosok.61 

A Biblia tulajdonosa Csajághy József, Vörösmartyné nagybátyja volt. A családfő ko-

rabeli szokás szerint feljegyezte a Biblia előzékére Nyáry Erzsébettől (1784-1818; a 

liberális ellenzéki politikus Nyáry Pál testvére62) született gyermekei születési dátumát.  

A könyv bejegyzései:  

                                                           
60

 GYÜSZI László, A Csajághy család története, Limes, 1995/1, 68. 

61 GYÜSZI László, A Csajághy család története, Limes, 1995/1, 71-72.  

62 GYÜSZI László, Vörösmarty baráti és rokoni kapcsolatai Komárom megyében, Limes, 2000/4, 

112. 
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12-13. kép: Családi események a Csajághy-Biblia előzékén.  

A szerző felvétele. 2012-12-14.  

„...(olvashatatlan) esztendeje 1804. 24. Julii 

... (olvashatatlan) nek Drága jo akaratjábol 

... (olvashatatlan) gyermekeim születések így következnek: 

Dienes (?) fijam született 180?. Die 9. Augustii Rák jelbe  

Johanna leányom született 1806? Die 22 Julii Rák jelbe. Magdolna napjára  

Ágnes leányom született 1808. Die 9. Februarii Kettős jelbe Apollonia napján.  
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Jozeffa leányom született 1810. Die 24. Aug.  

Jozef fiam született 1810. 23. Febr. 1811.  

Károly fiam született 1813. 13. Augusti  

Klára leányom született 1814. 20. Novembris  

Teresia leányom szül. 1816. December (?)... (olvashatatlan) Bak jelbe.  

Zsuzsánna szül. 1818. Febr. 24.  

Csajághy Jósef meghalt 1865. April. 12. 81 éves korában.”  

Az 1813-ban született Károlyról érdemes megemlítenünk, hogy a szabadságharc 

után, már tatai birtokosként, Vörösmarty családjának egyik támogatója volt. 1853-ban 

jelentős kölcsönt eszközölt ki számukra, 1855-ben pedig a beteg költő az ő gondjaira 

bízta és Tatára íratta be iskolába Béla fiát.63  

A Pálffyak a Pázmándy- és a Thaly-család révén is távoli rokonságban álltak a 

Csajághyakkal, de azt sajnos nem sikerült kideríteni, hogyan került Csajághy József 

Bibliája a Pálffy-tékába.  

IV.6. Egyéb bejegyzések 

A Pálffy-könyvtárban a Thalyak után a legtöbb bejegyzés egy bizonyos Batáry Páltól 

származott (a könyveket lásd az 5. mellékletben). Nevét – hol „Batári”, hol „Batháry” 

formában – kevés kivétellel mindig a címoldalra írta. Könyvei tanúskodnak élénk termé-

szettudományos és műszaki érdeklődéséről. Életéről egyetlen adat áll rendelkezésünkre: 

a csepi közbirtokosság üléseinek jegyzőkönyve szerint 1855. április 19-én új jegyzőül 

felterjesztették „Batáry Pál urat, ki iskoláit becsülettel bevégzé és erkölcsi és politicai 

                                                           
63 GYÜSZI László, Vörösmarty baráti és rokoni kapcsolatai Komárom megyében, Limes, 2000/4, 112.  
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magaviselete megbélyegezve nincs”.64 A következő, aug. 11-ei ülést már ő jegyzi, de 

nem sokáig marad e tisztségben: 1856 novemberében ismét megürül a jegyzői hivatal.  

 

14. kép: Batáry Pál possessorbejegyzése. A szerző felvétele. 2012-12-14. 

Kisfaludy Sándor Regék a magyar előidőkből című munkáját65 a tulajdonos több he-

lyen is megjelölte. A címoldalon és az utolsó oldalon bélyegző látható, „Dr. Beliczay 

Elek ügyvéd Győrött” felirattal; a címoldal utáni lap rektóján fent „Beliczay Elek 859” 

bejegyzés, alatta a bélyegző. Kis János verseinek 2. és 3. kötete (1. kiadás, 1815) a cím-

lapra írt bejegyzés szerint B. Beliczay Lajos tulajdona volt. A Beliczay-családot 

                                                           
64 Jegyzőkönyv a csepi közbirtokosság üléseiről, 1853-1903, [Kézirat], [16].  

65 A művek teljes bibliográfiai leírása megtalálható a Komárom-Esztergom megyei József Attila 

Könyvtár katalógusában. http://opac.jamk.hu/tlwww/homepage.htm  

http://opac.jamk.hu/tlwww/homepage.htm
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Borovszky66 és Alapi67 is említi. Hajlékuk a két világháború közötti csépi nemesi kúriák 

között is szerepel.68  

Kiss János Egyházi beszédeinek két kötete Nagy Dénes könyvtárából került a Pálffy-

gyűjteménybe. Budai Ézsaiás Magyar ország históriája a mohátsi veszedelemtől fogva 

Buda viszszavételéig című munkája nem csak Pálffy Benjámin művelődését szolgálta. A 

bejegyzés szerint „Georgii Nagy ad 1818 die 19. november in Classe Vétek...” is birto-

kolta. Tóth Ferenc Keresztyén kis kathékismusa két hölgy épülését is szolgálta, mielőtt a 

Pálffy-tékába került volna. Az első tükrön „Nemes Bajkay Emiliáé ez a kis 

kathekismus”; alatta „Nagy Mari” bejegyzés látható. A Bajkay-család egy másik tagja, 

Miklós, a Corpus Juris Hungarici 1779-es kiadásának két kötetét mondhatta magáénak. 

Sajnálatos módon kilétükről nem sikerült információt találni. Sem Nagy Iván, sem Kem-

pelen Béla műveiben nem szerepel Bajkay nevű nemes család. Nagy Mari, Dénes és 

György kilétét is homály fedi. Thaly Dénes nővére, Ágnes Nagy Mihály superintendens 

                                                           
66 REISZIG Ede, Komárom vármegye nemes családai = Magyarország vármegyéi és városai, 

[szerk. Sziklay János és Borovszky Samu],   

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html (megtekintés: 2012-10-26) 

67 ALAPI Gyula, Komárom vármegye nemes családai, 187.   

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf  

 (megtekintés: 2012-10-26) 

68 Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene, szerk. 

OSVÁTH Andor, Budapest, Magyar Vármegyék és Városok Múltja és Jelene Kiadóhivatala,1938, 

(Magyar vármegyék és városok múltja és jelene, 1), 543. 

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html
http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf
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felesége lett69, de nem bizonyítható, hogy a Pálffy-könyvek korábbi tulajdonosai az ő 

családjának tagjai voltak. Borovszky szerint70 négy ilyen nevű nemes család is szóba 

jöhet: az Alsócsicsói, az Alsó-Szopori, a Ráczkevi és a Felső-Eőri Nagy-família.  

Az 1822-es kiadású Hármas kis tükör szintén két gazdát szolgált ki a Pálffyak előtt: 

az első tükrön „Borbély János”, alatta „Ex libris Polgári Imre” bejegyzés látható.  

Mátyási József Semminél több valami című verseskönyve címoldalán „Jos. Horváth 

d. jul. 1795” bejegyzés található.  

Mészáros Ignác (1721-1800) Buda várának vissza vételekor a keresztények fogságá-

ba esett egy Kartigám nevü török kis-aszszonynak ritka, és emlékezetes történeti című 

regénye népszerűségét71 mutatja, hogy a Pálffy-tékában levő, 1780-as kiadású példányát 

többen is magukénak mondhatták, mielőtt a család tulajdonában került. Az előzéken „Ex 

libris: Ignatii Huszár, 1790” felirat, alatta kivakart név és évszám, az első tükrön fent 

olvashatatlan bejegyzés és az 1783-as évszám; címlapon „Huszár László Sárospatak, 

1822” és „Procopius Béla könyvtára” bélyegző található. Huszár Ignác és László való-

színűleg a Nagy Iván72 és Borovszky73 által is említett Nagybaráti Huszár-család tagjai 

                                                           
69 NAGY Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, XI, Pest, Beimel 

és Kozma, Ráth, 1865, 129.  

70 REISZIG Ede, Komárom vármegye nemes családai = Magyarország vármegyéi és városai, 

[szerk. Sziklay János és Borovszky Samu],   

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html (megtekintés: 2012-10-26) 

71 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/ 

(megtekintés: 2012-10-26) 

72 NAGY Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, V, Pest, Beimel és 

Kozma, Ráth, 1859, 204.  

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html
http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/
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lehettek. A családot Fényes Elek is említi, mint akik 1851-ben Csép földesurai közé 

tartoztak.74  

Eugene Sue A szerelem gyermekei című 1853-as kiadású regényét a címoldalon levő 

tulajdonbejegyzés szerint Herniger Ferdinánd is birtokolta.  

Campe Robinsonja szintén sok tulajdonost kiszolgált, mielőtt a Pálffyakhoz került: 

Thaly Eleonórán és Zsigmondon kívül legalább ketten olvasták még. Az előzéken 

„Georgii László Comparanty” bejegyzése, egy nehezen olvasható név 1811-es évszám-

mal, valamint egy olvashatatlan bejegyzés látható a Thaly családtagok nevei alatt. Vala-

melyik olvasó egy német-magyar „szójegyzéket” is írt a könyvbe, az olvasást megköny-

nyítendő.  

Friedrich Schiller Geschichte des dreissigjährigen Kriegs című műve a Pálffy csalá-

don és Kiss Dénesen kívül még legalább egy személy birtokában volt. Az előzéken 

„Johannis Panitzky Comaromii” bejegyzés látható.  

Kassics Ignatius Praxis juridica civilis et stylare juristarum latino Hungaricum című 

műve a címoldalon „Domonkos Jósefé 1833” tulajdonbejegyzést tartalmaz. A tulajdonos 

nagy valószínűleg ugyanaz a „Domonkos József ügyvéd úr és egyesületi tag”, akit a 

                                                                                                                                               
73 REISZIG Ede, Komárom vármegye nemes családai = Magyarország vármegyéi és városai, 

[szerk. Sziklay János és Borovszky Samu], http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html 

(megtekintés: 2012-10-26) 

74 FÉNYES Elek, Magyarország geographiai szótára, I, Pest, Kozma Vazul Könyvnyomdája, 1851, 

210. 

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html


51 

 

Rév-Komáromi Kaszinó Társaság 1839-ben második jegyzőnek választott.
75

 A család a 

Pázmándyakkal is rokonságban lehetett.
76

 

Choffin Nouveau Dictionnaire du Voyageur című háromnyelvű szótárát Pálffy Sán-

dor előtt, 1814-ben egy bizonyos Péterffy Károly birtokolta.  

Laraky Miklós (18. század vége) érdeklődhetett a matematika iránt: az övé volt Makó 

Pál Calculi differntialis et integralis institutio, quam in tironum usum elucubratus est 

című műve (1768) és Maximilian Hell Elementa arithmeticae numericae et literalis seu 

algebrae című 1773-as kiadású munkája, mielőtt a Kiss-család tulajdonába került. Nevét 

a könyvek címoldalára írta, „Nicolai Laraki” illetve „Nicolai Laraky” formában.  

Metzburg, Georg Ignat Institutiones mathematicae in usum tironum conscriptae című 

műve népszerű lehetett. Két tulajdonos is magáénak vallotta: „Ex libris Johannis Varga 

Comp. Papaedie 12 February 1815” és „Ladislai Laky Comp. Papae 1815 at (…)” látha-

tó. Alapi Gyula77 említ egy bizonyos Laky Lászlót, aki 1778-ban Komárom megyében 

élt. Nagy Iván családfát is közöl.78 Varga János valószínűleg szintén a Pálffyak rokona 

                                                           
75 A Rév-Komáromi Kaszinó Társaság évkönyve: Az eredeti kézirat másolata, [86]. 

76 NAGY Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, IX, Pest, Beimel 

és Kozma, Ráth, 1862, 172. 

77 ALAPI Gyula, Komárom vármegye nemes családai, 42.  

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf   

 (megtekintés: 2012-10-26) 

78 NAGY Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, VII, Pest, Beimel 

és Kozma, Ráth, 1860, 15.  

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf
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lehetett: Pálffy István (Csep, 1731. II. 10. - Ete, 1769. II.. 9.) nemes Vargha Juliannát 

(1744-1802) vette feleségül. 

Az esztergomi Horváth János Elementa Physicae című, 1807-es kiadású munkáján 

„Gabr. Hörömpöly imp. 1883” bejegyzés.  

Diószegi Sámuel 1807-es Magyar füvész-könyve 1864-ben még Mészöly Gáspár tu-

lajdona volt.  

Márton József Német-magyar lexikona „Ludovici Győry” birtokából került a Pálffy-

tékába. Győry nevű nemes családot Komárom megyében Kempelen79, Borovszky80 és 

Alapi81 is említ.  

Az 1830-as kiadású Tanácsadó mindazokra nézve, a kik az aranyérben kissebb vagy 

nagyobb mértékben szenvednek Jónod Jánosnak nyújtott hasznos információkat Neszmé-

lyen, 1830-ban.  

Sebastien le Prestre de Vauban Veritable maniere de fortifier című művében Batáry 

Pál és Kiss Dénes nevén kívül „Ex libris Bócs [?] Francisci de (...) 1760” bejegyzés is 

olvasható.  

                                                           
79 KEMPELEN Béla, Magyar nemes családok, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1911, 

IV, 415-417. 

80 REISZIG Ede, Komárom vármegye nemes családai = Magyarország vármegyéi és városai, 

[szerk. Sziklay János és Borovszky Samu],   

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html (megtekintés: 2012-10-26) 

81 ALAPI Gyula, Komárom vármegye nemes családai , 34., 83., 147., 208.   

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf  

(megtekintés: 2012-10-26) 

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0012/17.html
http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf
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Lánghy István 1835-ben, Kassán kiadott Tapasztaláson épült disznó-tenyésztés és or-

voslás című könyvecskéje a csepi Karika Zsigmond és László hasznát szolgálta. A csa-

lád nevét Kempelen82 és Alapi83 is említi, sőt, lakóhelyük a két világháború közti csépi 

nemesi kúriák között is szerepel.84  

Christoph Girtanner 1794-es kiadású munkája: Historische Nachrichten und 

politische Betrachtungen über die französische Revolution előzékén „Andreas Burján in 

Comorn” bejegyzés látható.  

V. Összefoglalás 

A vidéki birtokos nemesség könyvgyűjteményei a felvilágosodás kezdetétől egyre 

nagyobb számban jöttek létre Magyarországon. Létezésük a köznemesség művelődés 

iránti igényét, állományuk a modern eszmék terjedését, a magyar irodalom, kultúra és 

tudomány fellendülését jelezték. A csepi Pálffy-család sok viszontagságot megért, de 

töredékes mivoltában is teljesnek mondható könyvtára sok adattal szolgálhat a kor kultu-

rális és irodalmi fellendülését kutatók számára. A könyvek possessorbejegyzései több 

                                                           
82 KEMPELEN Béla, Magyar nemes családok, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1911, 

V, 373. 

83 ALAPI Gyula, Komárom vármegye nemes családai , 38., 216.   

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf   

 (megtekintés: 2012-10-26) 

84 Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene, szerk. 

OSVÁTH Andor, Budapest, Magyar Vármegyék és Városok Múltja és Jelene Kiadóhivatala,1938, 

(Magyar vármegyék és városok múltja és jelene, 1), 543. 

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf
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korábbi tulajdonosról is tájékoztatnak: a reformkor kezdetén már több, az irodalomra és 

a tudományokra fogékony köznemes család is élt Csepen és környékén. A közösség a 

reformkor idején családi és baráti kapcsolatok révén két nagy költővel is gyarapodott: 

Bajza József és Vörösmarty Mihály a csepi Csajághy János lányaival: Júliával és Laurá-

val házasodott össze.  

A XVIII. század végétől már egyre könnyebben juthattak friss irodalomhoz a tudo-

mány és a kultúra iránt érdeklődők. A bejegyzések erről is tanúskodnak: egyes könyvek-

nél a pontos vételárat is közli a tulajdonos, az ajándékba kapott kötetek pedig megőrzik 

az utókor számára az ajándékozó nevét. Akárcsak a felvilágosult Péczeli József vagy 

Csépán István, a Pálffy-téka köteteinek korábbi tulajdonosai is diákként kezdik a köny-

vek gyűjtését, a debreceni vagy a pápai kollégiumban, s tanulmányaik befejeztével sem 

hagynak fel az olvasással, hanem tovább művelődnek, igyekeznek beszerezni az őket 

érdeklő ismeretágak legfrissebb szakirodalmát, és élénk figyelemmel kísérik a magyar és 

külföldi szépliteratúra fejlődését. A birtokolt könyvek jellegéből a possessor ízlését, 

kedvelt témáit, sok esetben foglalkozását is kitalálhatjuk.  

De nem csupán néhány, művelődni vágyó kisbirtokos valaha létezett gyűjteményére 

találtunk utalást. Fontos művelődés- és irodalomtörténeti eseményekhez is találhatunk 

háttérinformációkat. Megtudhatjuk, kik és milyen műveket olvashattak a Thaly-

kúriában, milyen lehetett az a szellemi háttér, amelyből Thaly Kálmán a történelem iránti 

érdeklődését merítette. Választ kaphatunk arra a kérdésre, mi történt Komárom megye 

első nyilvános könyvtárának állományával a könyvtár felszámolása után. Bepillantást 

nyerhetünk a megye egyik első ismert népdalkutatójának, a költő és zeneszerző Kiss 

Dénesnek és családtagjainak könyvgyűjteményébe is. Komárom vármegye egyik legki-



55 

 

sebb települése egy, a tudományra és az irodalomra fogékony, több generáción át rokoni 

és baráti kapcsolatai által is összetartó közösségnek adott otthont, melynek tagjai élénken 

bekapcsolódtak az ország szellemi vérkeringésébe, tudósokat és művészeket adva az 

országnak.  

A kutatás még korántsem tekinthető lezártnak. A Pálffy-gyűjtemény bejegyzései nem 

csupán a könyv- és könyvtártörténet, hanem a művelődés-, irodalom- és családtörténet 

kutatói számára is számos új információt kínálhatnak.  

Felhasznált irodalom 

A csepi közbirtokosság jövedelmeknek és kiadásoknak napról napra való feljegyzése: 

1826dik esztendőtől 1907-ig: Csép; A csepi közbirtokosság tisztujító 

közgyüléseinek jegyzőkönyvei: 1829-1889: 1902. évekről, [Kézirat].  

Jegyzőkönyv a csepi közbirtokosság üléseiről, 1853-1903, [Kézirat].  

A magyar népzene tára = Corpus musicae popularis Hungaricae, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia megbízásából szerk. BARTÓK Béla és KODÁLY Zoltán, I, Bp, 

Akad. K., 1951. 

A Rév-Komáromi Kaszinó Társaság évkönyve: 1836-1843, másolat, [Tatabánya], é. n. 

ALAPI Gyula, Komárom vármegye nemes családai   

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf  

ALAPI Gyula, Kultsár István (1760-1828) és könyvtára   

http://www.jamk.hu/ek/public/10031102/kultsar_es_konyvtara.pdf  

BÍRÓ Ferenc, Péczeli József könyvtára = Magyar Könyvszemle, 1962/4, 326-333. 

FÉNYES Elek, Magyarország geographiai szótára, Pest, Kozma Vazul Könyvnyomdája, 

1851,1-IV. 

http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf
http://www.jamk.hu/ek/public/10031102/kultsar_es_konyvtara.pdf
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GYÜSZI László, A Csajághy család története, Limes, 1995/1, 67-76.  

GYÜSZI László, A csépi népiskola a 19. században. Szemelvények a református egyház-

község jegyzőkönyveiből, Új Forrás, 1978/1, 53-66.  

GYÜSZI László, Vörösmarty baráti és rokoni kapcsolatai Komárom megyében, Limes, 

2000/4, 101-116.  
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ne Kiadóhivatala,1938, (Magyar vármegyék és városok múltja és jelene, 1). 

MADAS Edit, MONOK István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig   

http://mek.oszk.hu/01600/01613/01613.htm#38  

Magyarország vármegyéi és városai, [szerk. SZIKLAY János és BOROVSZKY Samu],   

http://mek.oszk.hu/09500/09536/  

http://www.jamk.hu/ek/public/09021301/jamk_evkonyv_1996.pdf
http://mek.oszk.hu/01600/01613/01613.htm#38
http://mek.oszk.hu/09500/09536/
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J. S. BACH BILLENTYŰS KOMPOZÍCIÓI ÉS A KLASSZIKUS 

JAZZ STANDARDEK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI – 

MOTÍVIKUS, SZERKEZETI ÉS HARMÓNIAI ELEMEK – 

Szerző: Farkas Antal  

Eszterházy Károly Főiskola, Bölcsészettudományi Kar 

Ének – zene Tanszék, II. évfolyam 

Konzulens: Dr. Nagy Zoltán PhD, adjunktus 

I. helyezés 

Bevezetés 

A „J. S. Bach billentyűs kompozíciói és a klasszikus jazz standardek kapcsolódási 

pontjai – motívikus, szerkezeti és harmóniai elemek” című dolgozatomat Bach kompo-

nálási technikájának és a jazzben használatos improvizálás módszerének párhuzamba 

állításáról készítettem. A témával kapcsolatban a következő kérdés merült fel bennem: 

Van e szakmailag definiálható összefüggés a komoly és a könnyűzene között?  

Témaválasztásomat elsősorban az indokolja, hogy számomra mindkét zenei stílus 

nagyon fontos, így zenei tanulmányaimat is párhuzamosan, a komoly és a könnyűzene 

területén egyaránt folytatom. Ugyanakkor a zenélés építőelemei közül meghatározónak 

tartom az improvizációt, mint a „pillanat megzenésítését”, mely a komolyzenei oktatás-

ban gyakorta elsikkad. 
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A kutatás során saját komoly és könnyűzenei területen szerzett tapasztalataim fel-

használása mellett felkerestem a téma nemzetközi hírű szakértőit is. Szakcsi Lakatos 

Béla1 és Rozsnyói Péter2 szakmai segítségével könnyebben sikerült feltárnom a jazz 

improvizációhoz felhasználható barokk zenei elemeket. A személyes konzultációkon 

kívül igyekeztem a kutatási témára vonatkozó releváns szakirodalmat is igénybe venni. 

Ezek: Gárdonyi Zoltán: J. S. Bach ellenpont- művészetének alapjai;3 Esze Jenő: Zeneel-

mélet – Nem csak szórakoztató zenészeknek;4 Gonda János: A rögtönzés világa I – II. (A 

jazz improvizáció elmélete és gyakorlata).5 

Feltételezésem szerint a klasszikus jazz és a komolyzene, különösen a barokk hang-

szeres muzsika harmóniailag és dallamilag egyaránt komoly összefüggéseket mutat. 

Ezt bizonyítandó két olyan művet hasonlítok össze, melyek egyszerre reprezentálják 

az adott zenei stílusok specifikus jellemzőit, és ezek hasonlóságát. J. S. Bach d-moll 

kétszólamú invenciójának és J. Kern „All the things you are” című jazz standardjének 

összehasonlító elemzéséből, a művek zenei kapcsolódási pontjainak kiemeléséből termé-

szetesen nem lehet a tárgyalt stílusok zenedarabjaira egyaránt vonatkozó, általános sza-

bályt megállapítani. Mégis e két mű jól példázza a tárgyalt zenei stílusok kapcsolatát. 

                                                           
1 Szakcsi Lakatos Béla: (1943-) jazz zongoraművész, zeneszerző. 

2 Rozsnyói Péter: (1980-) jazz zongoraművész. 

3 Zeneműkiadó Budapest 1967. 

4 ESMTK CO – Sinus Kiadó, Budapest 1993. 

5 Editio Musica, Budapest 1997. 



60 

1. J. S. Bach: d-moll kétszólamú invenciójának elemzése 

J. S. Bach d-moll kétszólamú invenciójának (Lásd: melléklet 1. sz.) egyszerűsége tisz-

ta képet mutat a szerző műveinek komponálási technikájáról. Az invenciók jellemző 

szerkesztési módja a következőképpen elemezhető. 

Először a téma (1. ábra) megszólalását hallhatjuk, amely a darab folyamán többször 

is előfordul, többféle formában és hangnemben.  

 

1. ábra: A d-moll kétszólamú invenció témája 

A d-moll invenció esetén a téma 2 ütemes, lényegében szekundlépések alkotják, ki-

véve az egyetlen ugrásszerű szűk szeptimes lépést a második ütem elején. Ez a cisz hang 

a dallami szimmetria tengelyét alkotja, hiszen az addig felfelé ívelő dallamvonal (a kez-

dőhang kivételével) rák-fordításban jelenik meg újra.6 Az első ütem I. fokú tonika, a 

második ütem domináns VII. fokú szeptim akkord, mely V. fokú szext akkordként is 

értelmezhető. 

A téma második belépését válasznak hívjuk, (2. ábra) ez az első két ütemben történt 

téma felvetésének ismétlése az alsó szólamban. 

                                                           
6 Gárdonyi, Z.: J. S. Bach ellenpont- művészetének alapjai. Zeneműkiadó Budapest 1967. p.: 10. 
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2. ábra: A d-moll kétszólamú invenció „válasza” 

Eközben az ellenszólamként funkcionáló felső szólam tonika - domináns funkciójú 

akkordok hangjaiból építkezik, így a két szólam együtt harmóniai folyamatot alkot. Az 

ellenszólam ritmikája eltér a válasz frázisától, így plasztikusan kiemelkedik az alsó szó-

lam. 

Az expozíció (3. ábra) továbbszövésében – azaz a téma imitációs bemutatása utáni 

szakaszban – a zene kilendül az alaphangnemből. A moduláló anyag a téma újbóli felve-

téséből indul a felső szólamban (egy oktávval magasabban), majd egy szekvencia után 

az expozíció F-dúr hangnemben zárul. Az eredeti téma kéttagú formája a szekvencia 

menetében folyamatosan jelen van7 (az első 6 ütemben a felső, majd az alsó szólamban 

is). Eközben az alsó szólam ritmikai ellenpontozással erősíti meg a szekvencia harmónia 

vázát. A párhuzamos F-dúr hangnem irányába moduláló harmóniák a következők: 

                                                           
7 Gárdonyi, Z.: u.o. p.: 12 
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3. ábra: A d-moll kétszólamú invenció expozíciójának 5 – 18. üteme 

A mű további részében a téma megszólalását fedezhetjük fel különböző hangnemek-

ben. Az F-dúrba történő megérkezéssel egy időben (18. ü.) a téma is elindul ebben a 

párhuzamos hangnemben. Ez után ismét imitációs rész következik (20- 27. ü.), melyben 

a mű ismét „kilendül” a domináns a- moll irányába. (28. ü.) Az alaphangnembe történő 

visszatérést harmóniai kitérések készítik elő, (g-moll, C-dúr, F-dúr, A-dúr) melyben 

folyamatosan jelen vannak a téma variánsai. Végül a 44. ütemtől a témát már alaphang-

nemben, válasszal együtt hallhatjuk, mely (49. - 52. ü.) egy VI. fokú álzárlat után érkezik 

meg a záró hangra. 

2. J. Kern: All the things you are című jazz standardjének elemzése 

Az „All the things you are” című jazz standard, hasonlóan más örökzöld dallamok-

hoz, mind harmóniai, mind dallami felépítésében kiválóan példázza a dolgozatban tár-

gyalt két zenei stílus rokonságát. 
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A darab négy egységből épül fel (Lásd: melléklet 2. sz.), melynek sorképlete A A4 B 

Av. Az első egység nyolc ütemes (A), melynek dallamát kvart és szekundlépések alkotják. 

A folyamatosan, szekundonként lefelé haladó dallamvonal szekvenciát mutat, melyhez a 

harmóniai váz is igazodik. 

Az akkordsor a jazzben megszokott harmóniai jelzések mellett a klasszikus össz-

hangzattan szabályai szerint is elemezhető (4. ábra.): 

 

4. ábra: Az „All the things you are” első egységének harmóniái 

A 6. ütemben következik egy fordulat a h’ alterált hanggal, ami dallami és harmóniai 

törést idéz elő az addig szabályosan mozgó akkordsorral szemben. Ez az alteráció ki-

mozdítja az f-moll alaphangnemet C-dúr irányába, mely e’ záró hanggal fejezi be az 

egységet. A C-dúrban jelentkező tonikát az előző ütemben egy- egy szubdomináns – 

domináns akkord készíti elő. 

A második egység (A4) (5. ábra) egy kvart távolsággal mélyebben szólal meg, azon-

ban dallami és harmóniai váza teljesen megegyezik az első egységével.  
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5. ábra: Az „All the things you are” második egységének harmóniái 

A darab középrésze (B) a második egységet záró G-dúr akkord felbontásával indul, 

mely hangnemet az első két ütemben itt is szubdomináns – domináns – tonika funkciók-

kal erősít meg. (6. ábra) 

 

6. ábra: Az „All the things you are” harmadik és negyedik egységének harmóniái 

Az egység az előzőekhez hasonlóan szubdomináns – domináns – tonika funkciókkal 

fejeződik be É-dúr hangnemben, melyet az alaphangnem (f-moll) V. fokával visszavezet 

f-mollba. 
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A befejező egység (Av) első öt üteme teljes egészében megegyezik az első egységé-

vel, azonban a folytatásból kiderül, hogy a darab Asz-dúr hangnemben zárul. A zárlatot a 

szerző az eddig megszokott harmóniafűzéssel készíti elő. Az utolsó ütem g-moll, C-dúr 

akkordja lehetőséget nyújt a dallam alaphangnembe való visszatéréséhez, ezáltal ismét-

léséhez. A további ismétlések során kerülhet sor az improvizációra.  

3. A barokk és a jazz elemek összehasonlítása a tárgyalt művekben 

3.1. Harmóniai összefüggések 

Az „All the things you are” című jazz standard harmóniavázát frázisonként vizsgál-

va, különböző hangnemekben lévő II – V – I zárlatokat fedezhetünk fel (7. ábra): 

 

7. ábra: Az „All the things you are” funkciós rendje 

A d-moll invencióban ugyanez a szubdomináns – domináns – tonika építkezés jele-

nik meg, II – V – I és IV – V – I formákban. (Ritka az álzárlatos megoldás, de előfordul, 

hogy a Domináns V. fok után I fok helyett VI fokú tonikára oldódik a harmónia.) A S – 
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D – T építkezés alól kivételt általában csak a téma megjelenésénél találhatunk hiszen ott, 

mivel kimarad a szubdomináns, folyamatos „hintázás”, figyelhető meg a tonika és do-

mináns funkciók között. 

Az invenció tehát harmóniailag a következőképp elemezhető: (8. ábra) 
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8. ábra: A d-moll kétszólamú invenció funkciós rendje 

3.2. Dallami összefüggések 

A harmóniai váz felállítása után az invencióban az egyes motívumokat alátámasztó, 

általában két ütemenként ismétlődő szubdomináns – domináns – tonika sorozatok ak-

kordhangjait körülírva szólal meg a dallam. Ha harmóniai vázra épülő dallamokról be-

szélünk, megállapíthatjuk, hogy ez a fajta komponálási technika általánosan elmondható 

Bach összes hangszeres művéről.8  

                                                           
8 Gárdonyi, Z.: u.o. p.: 47. 
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A d-moll kétszólamú invencióban is a dallam az adott harmónia körülírásából, az 

adott harmóniára épülő skálákból építkezik, melyek jelentkezhetnek akár kromatikus, 

átmenő-, vagy díszítőhangok formájában. Ez a tény tökéletes párhuzamot mutat a jazz 

műfajában történő improvizálással. A jazzben is minden standard előre meghatározott 

harmóniai vázzal bír, mely harmónia sorozatokra az aktuális hangnem skáláiból és ak-

kordjaiból lehet rögtönözni. 

4. Befejezés 

Dolgozatomat Johann Sebastian Bach kompozíciós technikájának a jazz zenével való 

összefüggéseiről készítettem. Egy- egy kiragadott példával igyekeztem bizonyítani, hogy 

a barokk hangszeres muzsika és a jazz zene között szakmailag definiálható kapcsolat áll 

fenn. Természetesen ezen összefüggések feltárásához kevés mindkét stílusból egy példát 

kiemelni, éppen ezért az általam választott szemelvényeket próbáltam azok általános 

jellemzői alapján bemutatni. Ezen összefüggéseket a dolgozat megírásához használt 

szakirodalom is megerősíti. 
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ROBOLOGO PROJEKT: EGY OKTATÁSI CÉLÚ MOBIL 

ROBOT KONCEPCIÓJA 

Szerző: Magyar Péter 

informatikatanár (MSc), végzett hallgató 

Szerző: Gregus Tamás 

informatikatanár (MSc), I. évf. 

Konzulens: dr. Geda Gábor főiskolai docens 

 Fazekas István külső konzulens, 

 Fazekas Csaba külső konzulens 

I. helyezés 

1. Bevezetés, problémafelvetés  

Maga az informatika tudományterület rohamosan fejlődik, de úgy érezzük, hogy ok-

tatásmódszertana nem tartja vele kellő mértékben a lépést. Mivel ez a tantárgy a többihez 

viszonyítva fiatalnak tekinthető, még a tanárképzésből frissen kikerülő oktatók módszer-

tani felkészültsége, képzettsége sem feltétlenül felel meg teljeskörűen a kor elvárásainak. 

Sok esetben hiányzik a tantárgy által közvetített tudás felhasználásában rejlő lehetőségek 

meglátása, megláttatása.  

A 2012-es NAT [1] ráadásul jelentős mértékben lecsökkenti az informatikaórák szá-

mát, így még kevesebb lehetőségük van a diákoknak az általános és középiskolai fejlesz-

tési feladatok elsajátítására. Ezek 6 téma köré csoportosulnak:  
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1. Az informatikai eszközök használata  

2. Alkalmazói ismeretek  

a) Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása  

b) Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  

a) A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasz-

tása  

b) Algoritmizálás és adatmodellezés  

c) Egyszerűbb folyamatok modellezése  

4. Infokommunikáció  

a) Információkeresés, információközlési rendszerek  

b) Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

c) Médiainformatika  

5. Az információs társadalom  

a) Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

b) Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

6. Könyvtári informatika  

Ezen ismereteket passzív befogadói a tanulók, nincs szükségük, illetve kevés lehető-

ségük van egyéni kreativitásuk kibontakoztatására. Ezekből kifolyólag a diákok motivá-

latlanok, elvesztik kezdeti érdeklődésüket az informatika tárgy iránt és nem látják az 

órákon megszerezhető ismeretek hasznosítási lehetőségét.  

Ezen helyzet javítása érdekében ugyan már léteznek eszközök, melyek közül például 

a LEGO MINDSTORMS NXT robot készlet, az interaktív tábla és az Arduino már meg-
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jelentek a magyar oktatási rendszerben is, de még ezek teljeskörű elterjedésének is több 

akadálya van (anyagi okok, tanári idegenkedés és képzetlenség, időhiány, tanulói elő-

képzettség hiánya, stb.).  

A LOGO programozási nyelvvel [2] már általános iskola 3. osztályában elkezdenek 

megismerkedni a gyerekek az informatika órákon vagy szakkörökön. E nyelv felhaszná-

lásával fejlesztik az algoritmikus gondolkodásmódot [3], az algoritmizálási készséget és 

megtanulják a programozás alapjait. Olyannyira beépült az általános és középiskolai 

informatikaoktatásba, mint tananyag, hogy egészen a középiskola 10. osztályáig is elő-

kerülhet az órákon. Sőt, mitöbb, minden évben országos versenyt építenek rá, melyet 

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenynek [4] neveznek és 3-10. osztá-

lyig négy kategóriában rendezik meg, 2-2 évfolyam számára összevontan. A tehetsége-

sebb és érdeklődőbb gyerekek (akik otthon is gyakorolnak, új dolgokat, ötleteket próbál-

gatnak ki segítségével) hamar eljutnak arra a szintre, hogy a LOGO nyújtotta lehetősé-

gek már nem foglalkoztatják őket, „kinövik” a LOGO-t vagy egyszerűen csak unják már 

a „rajzolgatást”. És ezzel nem kell várni a középiskoláig, már általánosban is gyakran 

előfordul. Azonban a tanárnak egy egész osztályt kell tanítania, nem csak azt a pár tehet-

séges tanulót, a kevésbé érdeklődő, tehetséges, gyengébb képességű gyerekeket is el kell 

juttatnia egy bizonyos szintre. 

2. A LOGO programozási nyelv  

2.1. Története  

A LOGO programozási nyelv megalkotása Seymour Papert és Wally Feurzeig nevé-

hez fűződik, akik az amerikai Massachusetts Institute of Technology egyetem és kutató-
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központ berkein belül fejlesztették ki 1967-ben. Őse a LISP nyelv volt, mely 1958-ban 

jelent meg és mesterséges intelligencia kutatásokhoz használták. A nyelv kialakításának 

célja, hogy az ember és gép közötti kommunikációt biztosítsák, ezáltal minél eredmé-

nyesebben taníthassák meg kezdőknek is a számítógép működésének logikáját.  

2.2. Általános jellemzői  

− Gyermekközpontú  

− Fejleszti az algoritmikus gondolkodásmódot  

− Programozás oktatásra széles körben alkalmazható  

− Gyors visszacsatolást biztosít a diákok számára  

2.3. Működése, használata  

A LOGO nyelv egy későbbi kiegészítése az ún. teknőcgrafika, mely manapság a 

többségnek egyet jelent a LOGO nyelvvel. Ennek az az oka, hogy a fejlesztők igyekez-

tek a LOGO-t oktatásközpontúvá tenni, így megjelenhetett a különféle tanulási környe-

zetekben, mint szemléltető eszköz.  

A programozás és algoritmizálás tanulás során a diákok a képernyőn egy rajzoló tek-

nőst irányítanak a megfelelő parancsszavak segítségével és újak tanításával (eljárások).  

2.4. Főbb parancsok  

A LOGO nyelvben a következő fontosabb utasítások [5] kaptak helyet:  

– előre szám: 

Előreküldi a teknőcöt „szám” értékkel. Az értékek pixelben értendőek. Pl.: 

előre 
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100, ekkor 100 pixelt halad előre a teknőc.  

– hátra szám: 

Hátraküldi a teknőcöt „szám” értékkel.  

– jobbra szám: 

A teknőcöt elforgatja a megadott fokszámmal.  

– balra szám: 

Balra forgatja el a teknőcöt a megadott fokszámmal.  

– törölkép: 

Letörli a vászont, visszaállítja a teknőcöt a kiindulási helyére.  

– tollatfel: 

A teknőc felemeli a tollat, „tollatle” utasításig nem rajzol az útja során.  

– tollatle: 

A teknőc leteszi a tollat, „tollatfel” utasításig rajzol az útja során.  

– ha logikai [utasításlista]: 

Ha a logikai feltétel teljesül, az utasításlista végrehajtódik. Pl.: ha 1<2 [előre 

1], ha 1 kisebb, mint 2, akkor előre megy 1-et a teknőc.  

– ismétlés szám [utasításlista]: 

Ismétli „számszor” az utasításlistában lévő utasításokat. Pl.: ismétlés 4[előre 

1], ekkor négyszer megy előre 1-et a teknőc.  

– eljárás név utasításlista vége: 

Ezzel egy eljárást (képességet) adhatunk a teknőcnek. Pl.: megtanítjuk neki 

a négyzet rajzolás képességét: 

? eljárás négyzet 
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> ism 4[előre 100 jobbra 90] 

> vége 

A ?, > karakterek az Imagine Logo szövegbeviteli mezőjében jelennek meg, 

külön beírni nem kell őket. 

Elindítani a betanított utasítást a nevével tudjuk: Pl.: négyzet, ezzel a teknőc 

végrehajtja a négyzet nevű eljárást.  

Ez a parancskészlet már elegendő ahhoz, hogy különféle szabályos alakzatokat 

egyszerűen megrajzolhassunk.  

2.5. Tanulási környezetek  

Olyan fejlesztői eszközökről van szó, melyek implementálják a teknőcgrafika mo-

dult és már ismert funkciókkal segítik a programozás és algoritmizálás tanítását az is-

kolákban.  
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Ismertebb környezetek:  

− UCBLogo  

− Apple Logo  

− MSWLogo  

− StarLogo  

− Comenius Logo  

− Imagine Logo  

− LibreLogo  

Ezek közül Magyarországon a Comenius Logo és az Imagine Logo terjedtek el, a 

LibreLogo pedig egy új, ígéretes magyar kezdeményezés.  

2.5.1. Comenius Logo  

Ezt a környezetet a szlovák Comenius Egyetemen Andrej Blaho, Ivan Kalas és Péter 

Tomcsányi hozták létre. Nevét az egyetem névadójáról, Comeniusról kapta, aki a 

16. század egyik meghatározó pedagógusa és írója volt. Széleskörű elterjedése és si-

keressége annak köszönhető, hogy számtalan nyelvre lefordították az utasításkészletét, 

így a diákok nem csak angol, hanem az anyanyelvüknek megfelelő parancsszavakkal is 

irányíthatták a teknőcöt. Számtalan irodalom is foglalkozott a Comenius Logo-val, 

animációkészítést [6], egyszerű programok készítését [7], rekurziót és eljárásokat [8], 

LOGO függvényeket, módszertani tanácsokat [9] sajátíthatnak el a diákok és a tanárok a 

segítségükkel.  

A magyar fordítás az ELTE TeaM labor jóvoltából készülhetett el, melyet a Kossuth 

Kiadó Rt. forgalmaz. Lásd a 2.1. ábrán.  
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2.1. ábra. Comenius Logo 

2.5.2. Imagine Logo  

Hasonlóan az elődjéhez, az Imagine Logo is a Comenius Egyetem produktuma, 

amely már jóval több lehetőséget biztosít a tanulók játékos oktatásához. Az Imagine 

Logo objektumorientált struktúrát tartalmaz, mely másfajta programozási szemléletet 

követel meg a diákoktól [10]. Tartalmazza még a LogoMotion nevű grafikai programot 

is [11], mellyel animációkat, rajzokat tudunk létrehozni, valamint képeket tudunk átszer-

keszteni. Bár sok előnye van az új, továbbfejlesztett környezet használatának, de a Co-

meniusban fejlesztett alkalmazást nem minden esetben tudjuk használni az Imagine alatt. 

Szintén irodalmak dolgozták fel a képességeit 

A program megtekinthető a 2.2. ábrán. Az új és a megváltoztatott parancsok ismerhe-

tőek meg az alábbi linken: 

http://bin.sulinet.hu/inform/comlogoimagine/  

http://bin.sulinet.hu/inform/comlogoimagine/
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2.5.3. LibreLogo  

A LibreOffice nevű szabad irodai programcsomag egyik új kiegészítéseként látott 

napvilágot a magyar, Németh László által fejlesztett LibreLogo programozási környezet, 

melyben a csomag Writer alkalmazásában rajzolhatunk. Az így készült képek szövegés 

kiadványszerkesztéshez használhatóak fel. A teknőc programozása és a különféle adat-

szerkezetek létrehozása és használata Python nyelven történhet, mely elősegíti a diákok 

könnyebb felkészülését az emelt szintű informatika érettségire is, melyben 2012-től a  

 

2.2. ábra. Imagine Logo  

Python nyelv is választható. A LibreOffice 4.0 megjelenésével megszűnnek a bővít-

mények, a LibreLogo pedig részévé válik az irodai programcsomagnak. 

A program a 2.3. ábrán látható. A LibreLogo kézikönyvével és bemutató füzetével 

[12] elsajátíthatjuk a nyelvet és emellett sok gyakorlati példát is találunk bennük.  
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2.3. ábra. LibreLogo  

3. fejezet  

Néhány általános és középiskolai oktatásban használt eszköz bemutatása  

A diákok érdeklődésének felkeltése, motiválása és az oktatás színvonalának emelése 

céljából Magyarországon is bevezetésre kerültek, kerülnek különböző oktatási eszközök. 

Az informatikaoktatáson belüli hasznosságuk ár-érték arányban nem a legmegfelelőbb, 

tetszetős csomagolásban jelennek meg a használhatóságuk, eredményességük korlátai. 

Ezek közül csak néhányat emelnénk ki. 
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3.1. Interaktív tábla  

Az interaktív tábla egy olyan IKT1 (3.1. ábra) eszköz, amely egy szoftver segítségé-

vel kapcsolja össze a speciális táblát a számítógéppel egy projektor közreműködésével. 

Ennek köszönhetően a vezérlés a tábláról történhet (toll vagy érintés segítségével) vala-

mint a táblára került tartalmak a számítógép háttértárolójára menthetőek digitálisan. 

Magyarországon a Smart és a Cleverboard táblák terjedtek el. Ezek a jelentős anyagi 

ráfordítást igénylő eszközök eredményesen az általános iskola alsóbb évfolyamain szinte 

minden tárgy keretein belül univerzálisan használhatóak, építve a tanulók mozgékonysá-

gára, játékosságára. Jelentősége a magasabb évfolyamokon, az életkor növekedésével 

egyre kisebb (a tananyag mennyisége, összetettsége miatt). Az informatikaoktatás szem-

pontjából az interaktív tábla elég szűk szeletet vesz el. Megemelte a diákok inger-

küszöbét. Felvetődik viszont a kérdés, hogy mi lesz a következő főbb motiváló tényező, 

ami a jövőben leválthatja, mikor már nem hat az újdonság erejével. 

  

                                                           
1 Információs és Kommunikációs Technológia 



82 

3.1. ábra. Interaktív tábla számítógéppel és projektorral  

3.2. LEGO Mindstorms NXT  

A LEGO Mindstorms a LEGO cég programozható robotkészlete [13], [14], [15], 

[16], melyből létezik kereskedelmi és oktatási verzió is. Az aktuális NXT verzió a 2.0, 

mely 

2009-ben jelent meg és a 2006-os 1.0 verzióhoz képest csak minimális fejlesztések-

kel büszkélkedhet. Lecserélték például a fény szenzort (érzékelőt) szín szenzorra, bővült 

a fejlesztői környezet2 funkcionalitása és a megvásárolható szenzorok választéka, de az 

alapok ugyanazok maradtak.  

3.2.1. Hardver  

− NXT intelligens tégla (3.2. ábra) 

Egy téglatest alakú burkolat alatt lapul a készlet „agya”, egy programozha-

tó, kisméretű számítógép. Egyszerre maximum 4 szenzortól kapott értékek fel-

dolgozására és 3 motor vezérlésére képes. Tulajdonságai:  

– 32 bites ARM7 processzor  

– 256 KB flash memória3  

– 64 KB RAM4  

– 8 bites AVR mikrokontroller5  

                                                           
2 Másnéven programozási környezet (IDE), ahol a programozó a programot meg tudja írni 

3 Áramellátás után is emlékező adattár 

4 Olyan adattár, melynek tartalmához bármikor hozzá lehet férni és az áramellátás megszűnésekor 

elveszik a tartalma 
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– USB és bluetooth kapcsolódási lehetőség  

– beépített hangszóró  

– 100 x 60 pixeles monochrome LCD kijelző  

– 4 szenzor bemenet  

– 3 motor kimenet  

– RJ12 egyedi csatlakozók  

– 6 db AA elemes vagy Li-Ion újratölthető, akkumulátoros áramellátás  

  

3.2. ábra. LEGO MINDSTORMS NXT intelligens tégla  

– Szenzorok 

                                                                                                                                               
5 Szinte mindenhol megtalálható miniatűr számítógép, ilyen van a digitális karórában, a távirá-

nyítóban stb. 
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Az eszközhöz a LEGO-n kívül több „külsős” cég is gyárt szenzorokat. Az 

NXT 

2.0-ás készletben 2 darab érintésérzékelő, 1 darab ultrahangos (távolság) ér-

zékelő és 1 darab színérzékelő kapott helyet. Ez utóbbi az 1.0-ás készlet fény és 

hangérzékelőjét váltotta fel.  

Alapszenzorok:  

– Érintésérzékelő (3.3. ábra) 

Egy kétállású kapcsolóként működő szenzor, mely azt érzékeli, hogy 

be van-e nyomva a gomb vagy sem. Ennek megfelelően két (logikai) érté-

ket tud a téglának továbbítani, 1-et vagy 0-át (igaz vagy hamis).  

– Távolságérzékelő (3.4. ábra) 

A denevérek tájékozódásához hasonlóan az ultrahangos távolságmérés 

elvét használja ez a szenzor, mely a mért értéket cm-ben vagy hüvelykben 

képes megadni. Az ultrahang kibocsájtása és az útjába eső tárgyról történő 

visszaverődése között eltelt időből számítja ki a távolság értékét. 

  

3.3. ábra. Érintésérzékelő  
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3.4. ábra. Ultrahangos távolságérzékelő  

– Fényérzékelő (3.5. ábra) 

A kontrasztot, vagyis a világos és sötét árnyalatok közötti különbséget 

érzékeli. A mért érték nagyban függ a környezet fényviszonyaitól és a mé-

rési felülettől.  

  

3.5. ábra. Fényérzékelő  

– Hangérzékelő (3.6. ábra) Hangintenzitást mér decibelben.  
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3.6. ábra. Hangérzékelő  

– Színérzékelő (3.7. ábra) 

A fényérzékelőtől eltérően valós RGB színlátással vértezi fel robotun-

kat, ugyanakkor használható fényérzékelőként is.  

  

3.7. ábra. Színérzékelő  

– Motorok (3.8. ábra) 

NXT robotjaink egyszerre maximum 3 szervo motor segítségével tudnak 

kerekeken vagy lánctalpon gurulni, lépkedni vagy tárgyakat emelni. Ezen mo-

torok elfordulásérzékelővel vannak felszerelve, így az elfordulás értéke lekér-

dezhető és viszonylag finom mozgás valósítható meg velük.  
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3.8. ábra. LEGO Mindstorms NXT szervo motor  

Egyéb (nem a LEGO által gyártott) szenzorok:  

– Digitális iránytű  

– Gyorsulásmérő  

– Hőmérsékletmérő  

– Wifi  

– Infra hőérzékelő  

– stb.  

3.2.2. Szoftver  

NXT-G. (3.9. ábra) Így hívják a hivatalos programozási környezetet, melyet a LEGO 

biztosít a készletéhez. A LEGO és a National Instruments közös fejlesztéséről van szó, 

mely LabVIEW6 alapokra építkezik.(http://hungary.ni.com/labview) Az NXT-G egy 

vizuális programozási eszköz, benne programkód írás nélkül készíthetjük el a robotot 

működtető, vezérlő programokat. Ezek folyamatábra-szerűen épülnek fel, a hardver 

elemeknek és programozástechnológiai eszközöknek egy-egy ikont feleltettek meg, 

                                                           
6 A National Instruments fejlesztői környezete 

http://hungary.ni.com/labview
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melyet a megfelelő helyre húzva az egérrel állíthatjuk össze programunkat. Az egyes 

elemek paraméterezése a már weboldalakon, kitöltendő űrlapokon megszokott beviteli 

eszközök (legördülő lista, jelölő négyzet, rádiógomb, szövegdoboz) segítségével törté-

nik. Egyszerű kezelhetőségük és korlátozásaik miatt, valamint amiatt, hogy nem kell 

tartani a programkód írás okozta szintaktikai hibáktól sem, már fiatal korban is könnyen 

elsajátítható a használata. Ugyanakkor egy már programozásban jártas diák vagy tanár 

számára körülményes, lassú lehet összetettebb programok készítése, ugyanis meg kell 

tanulnia, hogy melyik ábra mit jelent. A különféle programozási nyelvek parancsai vi-

szont sokszor elég hasonlóak, megkönnyítve az egyikről a másikra való áttérést.  

  

3.9. ábra. LEGO Mindstorms NXT-G  

Alternatív programozási környezetek  

− Bricx Command Center [17] 
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Komplett, ingyenes integrált fejlesztő környezet, melynek segítségével 

NXC (Not eXactly C – nem pontosan/egészen C7) nyelven programozhatjuk és 

vezérelhetjük NXT robotjainkat.  

− RobotC [18] 

A Carnegie Mellon Egyetem robotakadémiája által fejlesztett, C-re épülő 

programozási nyelv és a hozzá tartozó integrált fejlesztői környezet. Az NXC-

vel ellentétben a teljes C nyelv funkcionalitását biztosítja, azonban sajnos fizet-

ni kell érte. Kipróbálásra viszont létezik 30 napos próbaverzió. 

Szükségesnek érezzük megemlíteni, hogy attól függően milyen programozási kör-

nyezetet szeretnénk használni a robotunk programozásához, a roboton futó firmware-t8 

le kell cserélnünk az adott fejlesztői környezethez valóra.  

3.2.3. Versenyek  

LEGO Szumó  

A küzdelem egy 122 cm átmérőjű, matt feketére festett korong alakú küzdőtéren 

(3.10. ábra) zajlik, melyet egy 5 cm széles fehér gyűrű határol körkörösen. A verseny 

elkezdése után 60 perc áll rendelkezésükre a csapatoknak a LEGO szumó robotjaik meg-

építésére és felprogramozására, melynek során csak az NXT és RCX alapkészletek ele-

meit használhatják, a felhasználható szenzorok száma pedig korlátozva van. A küzdelem 

addig tart, amíg a bíró úgy nem ítéli, hogy az egyik robot elhagyta a küzdőteret (azaz a 

másik robotnak sikerült letolnia). 

                                                           
7 A C egy programozási nyelv, amivel valamilyen program megírható 

8 Itt operációs rendszer, elektronikai eszközök vezérlését végző, „beépített” program 
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A részletes szabályok megtalálhatóak a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 

weboldalán. [19]  

 

3.10. ábra. LEGO Szumó küzdőtér  

LEGO Robotprogramozó országos csapatverseny  

A versenyen egy LEGO Mindstorms NXT robotot kell felprogramozniuk a csapatok-

nak annak érdekében, hogy egy előre elkészített pályán akadálykerülő és útvonalkövető 

feladatokat teljesítsen minél precízebben és minél rövidebb idő alatt. A csapatok a robo-

tokat egységesen megépítve kapják, azokhoz hozzányúlni, azokat átépíteni nem szabad. 

A csapatok teljesítményét egy 3 fős szakmai zsűri értékeli. 

A részletes szabályok megtalálhatóak a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium webol-

dalán.[20]  

First Lego League  

Az előző két hazai versenytől eltérően ez egy világverseny, mely több fordulóból áll, 

ezek:  

− Regionális „hazai selejtező” verseny (Budapest és Szeged)  
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− Közép-Európai középdöntő  

− Közép-Európai döntő  

− Világdöntő  

Magyarország a Közép-Európai régióba esik Németországgal, Svájccal, Ausztriával, 

Szlovákiával, Csehországgal, és Lengyelországgal együtt. 

Minden évben van egy konkrét téma, melyhez a verseny kapcsolódik. A verseny 

alapvetően két részből áll:  

− Kutatás 

Az adott témával kapcsolatban kell egy problémát megfogalmaznia és kör-

bejárnia a csapatnak, majd egy 5 perces prezentációban bemutatni az elvégzett 

kutatási munkájukat és megoldási javaslatukat.  

− Robotika 

Az adott témához kapcsolódóan minden évben készül egy tesztpálya, me-

lyen a csapatok által épített és programozott LEGO Mindstorms NXT robotnak 

kb. 10-15 kitűzött feladatot kell végrehajtania maximum 150 másodperc alatt 

(átépítésekkel együtt). A zsűri pontozza a robotot, a programot és az akadálypá-

lyán való működését is.  

Az értékelés 4 kategóriában történik: kutatási prezentáció, csapatmunka, robot de-

sign, akadálypályán nyújtott teljesítmény. A hivatalos weboldal itt található: 

http://firstlegoleague.org/  

3.2.4. Problémák a LEGO robot készletével  

A LEGO Mindstorms NXT alapkészlet ára Magyarországon összemérhető a mini-

málbér összegével. Az összetettebb, érdekesebb feladatok megoldásához szükséges 

http://firstlegoleague.org/
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további kiegészítők (szenzorok) beszerzése újabb, nagyobb összegeket (10-20 ezer forint 

egy darab szenzor) igényel, ráadásul a LEGO nagyon ráérősen fejleszti készletét. Az 

utóbbi években nincs olyan jelentős változás az árában, ahogyan ezt más informatikai 

eszközök esetében már megszoktuk. Ez nem kedvez az általános- és középiskolákban 

történő elterjedésnek. Az RJ12-es „speciális” csatlakozók zárttá teszik a rendszert, korlá-

tozzák a bővíthetőségét, más rendszerekhez való csatlakoztatását. Az a néhány iskola, 

mely magáénak tudhat ilyen készleteket, általában valamilyen pályázatnak köszönheti 

azt, vagy alapítványi, tandíjas iskola, ugyanis saját költségvetésből szinte egy állami 

iskola sem engedheti meg magának. A másik nagy probléma a LEGO termékével, hogy 

mind a tanároknak, mind a tanulóknak meg kellene tanulniuk használni és ez nem kevés 

időt, energiát igényelne. Az informatika alacsony óraszáma sem kedvez ennek. Így so-

kan egyáltalán nem hajlandóak vagy nem látják értelmét, hogy az informatika ezen, 

különben igen fontos területével tanórai keretek között foglalkozzanak.  

A LEGO Mindstormst viszonylag széles életkori spektrumon lehet használni. Nem 

annyira univerzális, viszonylag kevés tárgyhoz köthető az alkalmazása (kevesebbhez, 

mint az interaktív tábla). Önmagához mérten elég drága is. Nagy korlátnak látjuk azt, 

hogy a LEGO-hoz 4 szenzor és 3 szervo motor csatlakoztatható. Előnyére szolgál, hogy 

bár korlátokkal, de a robot testének megépítése időben hatékonyabban történhet, ugyan-

akkor mechanikai terhelhetősége nem túl jó.  

Az Arduino egy kitörési pont lehetne, mert ugyan nincs elterjedve, de az elterjedésé-

nek lehetősége az anyagi elérhetősége miatt reálisabb. Ráadásul rugalmasabban is al-

kalmazható egy bizonyos tudásszint felett.  
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3.3. Arduino  

Nyílt forrású physical computing9 platform [21], [22], [23], mely egy egyszerű mik-

rokontrolleres I/O lapkából10 és a hozzá tartozó fejlesztői környezetből áll, azaz lényegé-

ben egy kis számítógép. Tudását tekintve ugyanezt tartalmazza a LEGO robotok agyát 

jelentő „tégla” is.  

3.3.1. Az Arduino mikrokontroller jellemzői  

− Nyílt forrású hardver és szoftver, ami biztosítja a könnyű hozzáférhetőséget, és 

a szabad módosítás, továbbfejlesztés lehetőségét  

− Alacsony ára (kb. 30 euro) szintén kedvez a könnyű elérhetőségnek (alkatré-

szenként megvásárolva akár saját kezűleg is összerakható, amivel további ár-

csökkenést érhetünk el 

− A hozzá tartozó fejlesztői környezet ingyenesen letölthető  

− Használata egyszerű, a számítógéppel USB porton keresztül szabványos soros 

kommunikációt folytat  

− Multiplatform – Linux, Microsoft Windows, Apple OS X (korábban Mac OSX) 

operációs rendszereket futtató számítógépekkel egyaránt használható  

− Elérhetőek előre megírt, használatra kész, a legkülönbözőbb hardverelemekhez 

létrehozott függvény-könyvtárak (library)  

− Alkalmazóinak tábora egyre növekszik, világszerte aktív közösséget alkot, ami 

segíti az egyén munkáját  

                                                           
9 A fizikai világ érzékelése és irányítása számítógéppel 

10 Feladata a bemenő jelek feldolgozása és egy (válasz)kimenet küldése 
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3.3.2. Felhasználási lehetőségei  

Az Arduino interaktív tárgyak készítésére használható. Számtalan kapcsolót vagy 

szenzort bemenetként olvasva, LED-ek, motorok és egyéb kimenetek kimeríthetetlen 

választékát képes vezérelni. Arduino projektek állhatnak önmagukban vagy kommuni-

kálhatnak egy számítógépen futó programmal is, melyeket különféle programozási nyel-

veken írhatunk meg (Processing, MaxMSP, C#, Java, stb.). Az Arduino a számítógép 

számára szabványos soros port interfészként11 jelenik meg. A legtöbb modern progra-

mozási nyelv rendelkezik soros port kezelő API-val12, nem kell nekünk megírnunk hozzá 

a rutinokat13. Ezen lehetőségek révén a felsőoktatásban már használják a robotika tantár-

gyak, de a középiskolákban is kezdenek felfigyelni rá. Remek lehetőség azok számára, 

akik szeretnének gyakorlat útján megszerzett hardver ismerethez jutni és mikrokontrolle-

res (AVR14) környezetben hardver programozással foglalkozni.  

3.3.3. Az Arduino hardvere  

Az Arduino (3.11. ábra) egy ATMEL15 AVR mikrokontroller köré épülő kis méretű 

nyomtatott áramköri lapka, melyből számos különböző modell létezik. Ezek különböz-

nek méretükben, alkotóelemeikben, felhasználási céljukban, árukban, stb.  

                                                           
11 Felületként 

12 Application programming interface - alkalmazásprogramozási felület 

13 Eljárásokat, függvényeket, metódusokat 

14 Egy mikrokontroller típus 

15 Az ATMEL az AVR típusú mikrokontrollerek gyártója 
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3.11. ábra. Arduino Uno  

  

3.12. ábra. Arduino Motor Shield  

Az Arduino lapkák funkcionalitása bővíthető ún. shieldek (3.12. ábra) segítségével. 

Ezek ad hoc16 tervezett nyomtatott áramköri lapok, melyek az Arduino elveit követik: 

olcsó előállítási költség és egyszerű használat. Az Arduino tetejére illeszthetőek, port 

kiosztásuk megegyezik az Arduino-éval. Sokféle shield létezik, általában mindet egy 

konkrét funkcióra tervezik. Néhányat maga az Arduino fejlesztő csapata készíti el, a 

legtöbbet azonban valamelyik third-party17 cég. Léteznek motorvezérlő, GPS, Ethernet, 

                                                           
16 „Csak úgy”, hirtelen kigondolt ötlet miatt 

17 Külső cég 
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Bluetooth, MP3 lejátszó, WiFi, stb. shieldek. Tehát a LEGO termékével ellentétben 

szinte végtelen számú bővítési lehetőség áll rendelkezésünkre, méghozzá olcsón.  

3.3.4. Szoftver  

A nyílt forráskódú, szabadon (ingyen) letölthető Arduino IDE18 (3.13. ábra) felülete 

öt egységből épül fel, ezek: szövegszerkesztő, értesítési terület, konzol, eszköztár a fon-

tosabb funkció gombokkal, menüsor. Nem nyújt kihasználhatatlan lehetőségeket, képes-

ségei viszont bőven elegendőek komolyabb programok írásához is. 

A következő főbb funkciókkal rendelkezik:  

− Szintaxis kiemelés (a parancsszavak színezése)  

− Kód indentálás (a kódsorok mozgatása az átláthatóság érdekében)  

− Keresés és csere  

− Kommentezés (megjegyzések, magyarázó szövegek írásának lehetősége)  

− Soros port monitor (figyelhető rajta a soros porton19 bejövő és kimenő kommu-

nikáció) 

                                                           
18 Integrált fejlesztői környezet 

19 Jelenleg az USB porton 
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3.13. ábra. Arduino IDE  

Az Arduinora írt programokat „sketch”-nek, vázlatnak nevezik. Ezek szövegfájlok, 

melyek tartalmát az Arduino IDE szövegszerkesztőjével módosíthatjuk. Kiterjesztésük 

az 1.0-s IDE verzió megjelenése óta .ino, előtte .pde volt. Az új verzióval megnyithatóak 

a régebbi kiterjesztésű sketchek is, de megnyitás után el kell őket menteni az új formá-

tumban. Az értesítési területen kapunk visszajelzést a mentésről, a feltöltésről illetve 

ezek esetleges hibáiról. A konzolban az IDE és a fordítóprogram hibaüzeneteit és egyéb 

üzeneteit láthatjuk részletesen. A bal alsó sarokban megjelenő szám a sort jelöli, ahol a 

sketchben állunk, míg a jobb alsó sarokban láthatjuk, hogy milyen Arduinomodell van és 

melyik porton csatlakoztatva a számítógéphez. Az eszköztár gombjaival tudunk prog-

ramokat létrehozni, menteni, megnyitni, lefordítani és feltölteni az Arduinora, valamint 
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itt tudjuk megnyitni a soros port monitort, melyben a soros portra érkező információkat 

olvashatjuk.  

3.3.5. „Üzembe helyezés”, az IDE telepítése, kezdő lépések  

Először is szükség van egy Arduino Uno-ra és egy USB A-B (nyomtató) kábelre. Ha 

ezeket beszereztük, töltsük le az operációs rendszerünknek megfelelő fejlesztői környe-

zet legújabb verzióját a hivatalos honlapról: 

http://arduino.cc/en/Main/Software 

Windows operációs rendszeren egy tömörített, .zip állományt kapunk, Macintosh 

OSX alatt egy .dmg-t, míg Linux alatt az adott disztribúció20 csomagkezelője segítségé-

vel történik a telepítés. Linuxon történő telepítéshez leírás itt található: 

http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux. 

Az alábbiakban csak az előbbi két operációs rendszerre való telepítést mutatjuk be:  

− Windows 

Csomagoljuk ki a letöltött .zip állományt, majd csatlakoztassuk az Arduinot 

a számítógéphez az USB kábel segítségével. Ezután telepítenünk kell a hozzá 

tartozó drivert. Ezt meg tudjuk tenni a Vezérlőpult/Eszközkezelő megnyitásá-

val. A Portok (COM és LPT) alatt megjelent „Arduino UNO (COMxx)”-on (xx 

helyén a megfelelő COM port száma látható) jobb egér klikk, majd az „Illesz-

tőprogram frissítése” ponton bal egér klikk lenyomása után válasszuk az „Il-

lesztőprogram keresése a számítógépen” opciót és tallózzuk be az előbb kicso-

                                                           
20 Olyan terjesztés, amely egy Linux alapot használó operációs rendszert és néhány hozzá való 

programot tartalmaz 

http://arduino.cc/en/Main/Software
http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux
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magolt állomány Drivers könyvtárában található ArduinoUNO.inf fájlt. Ezután 

a Windows befejezi a driver telepítését. A fejlesztői környezet maga nem igé-

nyel telepítést, így indítsuk el azt.  

− Macintosh OSX 

A letöltött .dmg állományt nyissuk meg, majd másoljuk az Arduino.app-ot 

az Applications könyvtárba. Lévén, hogy Uno modellt használunk, itt már 

nincs szükség driver telepítésére. Csatlakoztassuk az Arduinot a számítógéphez 

az USB kábel segítségével és indítsuk el a fejlesztői környezetet. Itt szintén 

nincs szükség külön ennek a telepítésére.  

A program elindítása után írhatjuk is a saját kódunkat, vagy választhatunk a meglévő 

példák közül. Ezek kiválóak tanulásra, tesztelésre. Használhatjuk például a Fi-

le/Examples/Basics/Blink (a magyar változatban File/Minták/Basics/Blink) nevű 

sketchet. Betöltése után a Tools/Board (Eszközök/Alappanel) menüpont alatt a nekünk 

megfelelő Arduino modellre (például Uno) kattintsunk. A Tools/Serial Port (Eszkö-

zök/Soros port) alatt tudjuk kiválasztani, hogy melyik porton csatlakozik a számítógé-

pünkhöz. Az eszköztáron található Upload (Feltöltés) gombbal pedig töltsük fel a prog-

ramot. Ha mindent jól csináltunk, akkor a 13-as digitális porthoz kapcsolt integrált 

LED21 (Az Arduino lapkán lévő LED) villogni fog a lapkán, futni fog a feltöltött prog-

ram.  

A következő fejezetben egy nagyon hasonló kód lesz bemutatva, ahol elemezve is 

van. A különbség a Blink példa és a 3.1. kódrészlet között, hogy előbbinél a 13-as digitá-

lis porton villogtatjuk a LED-et.  

                                                           
21 Fénykibocsájtó dióda, olyan, mint egy kis lámpa 
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3.3.6. Egy konkrét példa programozás oktatására  

A következő példával egyszerre taníthatunk, készségeket fejleszthetünk és több tu-

dományterülethez kapcsolódó ismeretek körét bővíthetjük: fizika, elektronika, progra-

mozás és alkalmazói ismeret. Egy LED-et illetve egy LED sort fogunk vezérelni 

Arduino segítségével. Megtervezzük és megépítjük az egyszerű áramkört (fizika + elekt-

ronika), felprogramozzuk az Arduinot (programozási ismeret) és mindezek közben kü-

lönböző szoftverek használatával ismerkedünk meg (alkalmazói ismeret).  

LED  

Mikor programozni tanul az ember, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet használ, 

általában egy „Hello World !” kiírató alkalmazást készít el a rendszerrel való ismerkedés 

során. Ennek az Arduino-világbeli megfelelője egy LED villogtatása. (3.14. ábra)  

Szükséges eszközök:  

− Arduino Uno  

− próbapanel22  

− 1 darab LED  

− 1 darab 220Ω-os ellenállás  

− 2 darab vezeték  

− USB A-B kábel  

                                                           
22 Olyan, mint egy műanyag lapka, amelyre forrasztás nélkül helyzethetőek el a különféle elektro- 

nikai elemek 
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3.14. abra. Kapcsolasi rajz egy LED Arduinoval torten6 vezerlesehez  

1 # define LED 4  

2  

3 void setup ()  

4 {  

pinMode (LED, OUTPUT );  

6 }  

7  

s void loop ()  

g {  

10  digitalWrite (LED,  HIGH); 

11 delay (1 000);  

12  digitalWrite (LED,  LOW );  
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13 delay (1 000);  

14 }  

3.1. Listing. LED kapcsolgatas  

A 3.1. program első sorában a 4-es számkonstanshoz egy szimbolikus nevet23 rende-

lünk (a LED nevet), ezáltal növeljük a programkód rugalmasságát és olvashatóságát. A 

setup () metódusban a pinMode()-dal állítjuk kimenetre (OUTPUT) a 4-es digitális 

portot (a névvel hivatkozunk a 4-es számra), ugyanis ezen keresztül fogjuk a LED-et 

vezérelni. A loop()-ban pedig nem történik más, mint hogy fel-le kapcsolgatjuk a LED-et 

1 másodperces időközönként, ezt a delay(1000) metódussal tudjuk elvégezni. Paramétere 

(az 1000-es érték) utal az 1 másodperces késleltetésre (delay).  

Ha ezt az előző programot látványosabbá szeretnénk tenni, hogy például ne csak egy 

LED-et, hanem egy egész LED sort vezéreljünk amolyan Knight Rider Kitt-féle 

odavisszapásztázó módon, akkor ennek segítségével akár a for ciklust24 és a tömbök25 

kezelését is megtaníthatjuk.  

LED sor  

Ebben a példában nem egy LED-et, hanem egy 6 LED-ből álló LED sort fogunk ve-

zérelni. (3.15. ábra) A LED-ek balról jobbra majd jobbról balra fognak egymás után 

sorra kigyulladni, majd kialudni. Szükséges eszközök:  

– Arduino Uno  

                                                           
23 fontos a hatékony/megfelelő programozási stílus kialakítása szempontjából 

24 programvezérlési szerkezet, olyan, mint a LOGO-ban az ismétel parancs 

25 adatszerkezet a programozásban, egy adatsorozat tárolható el benne 
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– próbapanel  

– 6 darab LED  

– 6 darab 220Ω-os ellenállás  

– 7 darab vezeték  

– USB A-B kábel  

 

1 # d e f i n e D E L A Y 1 0 0 

2 i n t L E D [] = {3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 } ;  

3  

4 v o i d s e t u p () 

5 { 

6  f o r ( i n t i = 0; i < 6; i + + ) 

7  { 

8  p i n M o d e ( L E D [ i ] , O U T P U T ) ; 

9  }  
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' ' 

 

3.15. abra. Kapcsolasi rajz LED sor vezerlesehez 

Arduinoval  

  

10 }  

n void loop()  

12 { 

13 for(int i = O· i < 6· i + +) 

14  {  

15  digitalWrite(LED[i], HIGH); 

16  delay(DELAY); 

17  digitalWrite(LED[i], LOW); 

18  delay(DELAY); 

19  } 

20  for(int i = 5· i:;:: O· i--) 

' ' 
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21  {  

22  digitalWrite(LED[i], HIGH); 

23  delay(DELAY); 

24  digitalWrite(LED[i], LOW); 

25  delay(DELAY); 

26  }  

27 }  

3.2. Listing. LED sor kapcsolgatas  

A 3.2. program első sorában a 100 számkonstanshoz egy szimbolikus nevet 

(DELAY) rendelünk, rajta keresztül hivatkozunk a 100-as értékre. A harmadik sorban 

egy egész számokat tároló tömböt deklarálunk26 LED néven, ez azoknak a digitális por-

toknak az indexét tárolja, melyekre a LED-eket kötöttük. A setup() metódusban az előb-

bi tömb elmein egy ciklussal végiglépkedve kimenetre állítjuk a portokat. A loop() me-

tódusban egy-egy for ciklussal egyik irányba, majd a másik irányba lépkedve a LED-

eken fel-le kapcsolgatjuk azokat 0,1 másodpercenként.  

3.3.7. Az Arduino előnyei, hátrányai, lehetséges helye a közoktatásban 

A LEGO robot készletével ellentétben anyagi oka nincs annak, hogy a magyar köz-

oktatás ne használja fel az Arduinot, mint oktatási eszközt, ugyanis a hardver olcsó és 

minden nyílt forrású, akár egyénileg is megépíthető. Nyilván egy komplett robot létreho-

zásához jóval több kreativitás és tudás, valamint egyedi alapanyagok szükségesek. Va-

                                                           
26 A deklarációból derül ki, hogy mennyi helyet kell lefoglalni az értékeknek a memóriában 
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lamivel komolyabb előismereteket és absztrakciós szintet is igényel. A középiskolás 

korosztály az, amelyiknek ideális, ugyanakkor természetesen a tanár esetében szükséges 

ismereteinek bővítése ezen a területen.  

4. fejezet  

RoboLOGO projekt  

4.1. A teknősök történelme  

Az 1960-as években személyi számítógépek még nem léteztek. A Digital Equipment 

Corporation elkészítette a PDP 1-et (Programmed Data Processors - programozott adat-

feldolgozók), melynek még akkoriban nem volt nagy képernyője. A tanulók rá voltak 

kényszerülve, hogy távíróval kommunikáljanak a PDP-vel. Ekkor jött a képbe egy 

LOGO nyelven működő robot (4.1. ábra) megépítése. Ez a robot Seymour Papert talál-

mánya, melyet végül Tom Callahan valósított meg az MIT Laborban. Jellemzője volt a 

lassúság és a robusztus felépítés.  

Seymour teknőcnek nevezte el Grey Walter munkái nyomán, hiszen ő hozta létre a 

világ első autonóm (önálló, emberi irányítást nélkülöző) robotjait (4.2. ábra), melyeket 

szintén teknőcöknek nevezett el.  

1985-ben megalakult a Valiant Technology nevű cég [24], melynek első és legfonto-

sabb terméke az ún. Valiant Turtle (4.3. ábra) volt. Ez érdemelte ki az eddigi legsikere-

sebb teknőc robot címet. 1983-tól 2011-ig lehetett kereskedelmi forgalomban megtalálni. 

Jellemzője, hogy a mai LEGO Mindstorms NXT-hez hasonlóan nagyon drága volt (kö-

rülbelül 100.000 Ft) és viszonylag lassú mozgású is. A magyar oktatásban nem jelent 

meg. A teknőcökről bővebben [25].  
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4.1. ábra. Seymour Papert és Tom Callahan LOGO robotja  

  

4.2. ábra. Grey Walter-féle autonóm teknőc  
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4.3. ábra. Valiant Turtle  

4.2. Egy oktatási célú mobil robot koncepció bemutatása  

Mind a jobban, mind a kevésbé érdeklődő tanulók problémájára megoldást jelenthet 

egy olyan eszköz, illetve annak működtetése, ami a „ jobbakat” további munkára ösztön-

zi, a tantárgy iránt kevésbé fogékony, motiválatlan tanulókban pedig felkeltheti az érdek-

lődést. Ahhoz, hogy a korábban említett – már a magyar informatikaoktatásban is hasz-

nált, de teljes körben elterjedni nem képes – eszközök „hátrányaitól” ne szenvedjünk, 

robotunk bármelyik iskola és bárki számára megfizethető kell, hogy legyen. Használata 

nem igényelhet a tanár részéről plusz képesítést, képzettséget, a gyerekek részéről pedig 

plusz tanulást.  

A fentebb megfogalmazottak alapján született a következő ötlet: okostelefonnal (is) 

vezérelhető, programozható, LOGO nyelvet „beszélő” robot. Az általunk tervezett, 

Arduino vezérlésű rajzoló robot – a gyerekek LOGO nyelven megírt programjai által – a 

fizikai valóságban teszi ugyanazt, mint amit a teknőc virtuálisan a számítógép képernyő-
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jén. A robotot a diákok a tanórán elsajátított algoritmizálási és LOGO nyelvi ismereteik 

birtokában, egy könnyen kezelhető, okostelefonokra fejlesztett és optimalizált érintőkép-

ernyős felületen tudják vezérelni. A robot működtetése függetlenné válhat az iskolától, a 

tanítási órától, az asztali számítógépektől és a diákok már-már játszva tanulnak, észre 

sem veszik, hogy az informatika tantárgy tananyagát alkalmazzák, gyakorolják. A ko-

rábban felsorolt próbálkozások hátrányait, hiányosságait nem hordozná magával ez az 

eszköz: a robot alacsony költséggel előállítható, okostelefonnal rendelkeznek a tanárok 

is és a LOGO ismereteknek pedig már mind a birtokában vannak.  

Nincs szükség új módszertan kidolgozására, a LOGO módszertana egy az egyben al-

kalmazható.  

A következőkben a projektet alkotó, a csapatok által megvalósított alprojekteket mu-

tatom be. Ahogy korábban említettem a laborban 2-3 fős csapatok dolgoztak különböző 

projekteken. Mivel ez egy nagyobb lélegzetvételű feladat, így minden csapat kivette a 

részét a munkából. A robot megtervezése és megépítése, az Androidos alkalmazás fej-

lesztése illetve egy „kis” projekt koordinálás képezte a munka ránk eső részét. Egy csa-

pat feladata volt, hogy az Android alkalmazás mellé fejlesszenek egy Imagine LOGO-

szerű, de modernebb asztali alkalmazást és fejlesztői környezetet. Ehhez szorosan kap-

csolódva egy másik csapat fejlesztette a LOGO-C#27 fordítót és a teknőcgrafika szimulá-

tort. Egy harmadik csapat pedig az Arduino programját illetve azt a fordító programot 

írta, mely a LOGO nyelvet lefordítja az Arduino „nyelvére”, a C nyelvre. 

A teljes RoboLOGO csapat a 4.4. ábrán látható.  

                                                           
27 A C# is egy programozási nyelv 
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4.4. ábra. RoboLOGO csapat  

4.3. A robot felépítése  

A robot a 4.7, a 4.8 és a 4.9. ábrán látható. Működését egy Arduino Uno vezérli. 

Azért választottuk az Uno modellt, mert ez a legolcsóbb és bőven megfelelő képessé-

gekkel rendelkezik a cél megvalósításához. 
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4.5. ábra. A Robotika labor  

  

4.6. ábra. A robot modellje  

Mozgását és pozícionálását motorvezérlő áramkörrel, 2 léptető motorral, 2 boly-

gókerékkel és 2 alumínium esztergált  

− a tollat a roboton egy elektromágnes segítségével tudjuk felemelni vagy letenni, 

attól függően, hogy szeretnénk-e hogy rajzoljon, miközben éppen halad vagy 

sem  

− egy szervo motor segítségével mozgatjuk fel-le a tollat  

Végülis a legjobb ötletnek az utóbbi bizonyult. Áramellátásáról líthium akkumuláto-

rok és egy töltő áramkör fog gondoskodni, így az akkumulátorok helyes töltésére figyel-

ni kell. A robotnak legalább egy tanítási órát, de inkább többet ki kell bírnia folyamatos 

használat mellett. A prototípus jelenleg még tápfeszültségről üzemel. A robot az utasítá-

sokat vezetéknélküli kapcsolaton keresztül, egy bluetooth adapter segítségével kapja az 

okostelefonon futó alkalmazástól.  

Az Arduinon futó programot mi írjuk meg a robot számára, azzal nincs különösebb 

teendő a későbbiekben, csupán akkor, ha újabb (javított vagy bővített funkcionalitású) 

verziót adunk ki belőle. Ekkor frissíteni kell, tehát fel kell tölteni az Arduinora, ami pár 
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egyszerű lépésen át kivitelezhető bárki számára. A kapott utasításokat először interpre-

tálja, majd végrehajtja az Arduinon futó program.  

A robotot bárki meg tudja építeni, legyen az egy érdeklődő diák vagy egy szigorú 

költségvetésből gazdálkodó iskola tanára, de akár tőlünk is megrendelheti a későbbiek 

folyamán, amennyiben termék lesz belőle. A szükséges alkotórészek mindenki számára 

elérhetőek és megfizethetőek szerény anyagi ráfordítással. A jelenlegi prototípusunk 

megépíthető 30.000 Ft-ból, de a végtermék ennek töredéke lesz, ugyanis itt nem 

célhardvereszközöket használtunk (Pololu A4983 motorvezérlő, Arduino Uno, 1 pél-

dányszámban méretre vágatott plexi robottest), ezeken még sokat lehet spórolni.  

  

4.7. ábra. RoboLOGO robot prototípus  

4.4. Mobil fejlesztői környezet - Android alkalmazás  

Az Android kliens Java nyelven íródott. A nyelvről érdemes tudni, hogy legjobban 

éppen a hálózatalapú programokban működik. Az Android mobil operációs rendszerre 



113 

 

azért esett a választásunk, mert ez a legszélesebb körben elterjedt a célközönségünkben, 

azaz magyar diákok és tanárok között. Továbbá nyílt forráskódú és tetszés szerint fej-

leszthetünk rá alkalmazásokat. Széleskörű elterjedéséhez jelentősen hozzájárult a rend-

szer stabilitása és bővíthetősége, valamint a nagyfokú támogatás [26] és a számtalan 

ingyenesen letölthető program.  

  

4.8. ábra. RoboLOGO robot prototípus  
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4.9. ábra. RoboLOGO robot prototípus  

4.4.1. Felépítése  

A RoboLOGO Android alkalmazás (4.10. ábra) elindítása után Bluetooth 

vezetéknélküli technológiával csatlakozik az okostelefon a robothoz, ezt láthatjuk az 

első képernyőképen (1). Sikeres csatlakozás után egy funkció választó menü (2) jelenik 

meg, mely 3 választási lehetőséget kínál. „Kezdő” menüpont (3) alatt a robotot előre, 

hátra tudjuk mozgatni illetve jobbra vagy balra forgatni a csúszkával beállított paramé-

terértéknyivel, vagy manuálisan értéket adva a középső szövegdobozba. A 

„Haladó” -ra kattintva (4) egy szokványos kódszerkesztőt kapunk, így összetett fel-

adatokat is adhatunk a robotnak. Végül, de nem utolsó sorban paraméterezhető, előre 

definiált alakzatokat is rajzoltathatunk, ezt a funkciót az „Egyszerű alakzatok” (5) alatt 

érjük el.  
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4.10. ábra. RoboLOGO Android alkalmazás  

4.4.2. Terméktámogatás  

A mi kliensünk természetesen ingyenesen hozzáférhető lesz a Google Play digitális 

disztribúciós platformon, ami gyakorlatilag egy webbolt alkalmazásokkal az Android 

felhasználók számára. A letöltött alkalmazást a rendszer automatikusan fel is fogja tele-

píteni a telefonunkra, ezzel sem kell bajlódnunk. Mivel a program kisméretű, még a 

viszonylag lassú Wifi hálózattal rendelkező kapcsolódási pontoknál is rövid idő alatt 

képes letöltődni.  

Az alkalmazáshoz folyamatos terméktámogatást biztosítunk. Aktív netkapcsolat bir-

tokában az Android automatikusan figyelmeztetni fogja a felhasználókat az újabb verzió 

meglétéről, így nem nekik kell rendszeresen figyelniük a Google Play oldalát. A prog-
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ram a jövőben bővülhet a felhasználók igényei szerint, ami nem megy majd az átlátható-

ság rovására. Az elsődleges cél mindig az egyértelműség, az egyszerű kezelhetőség lesz.  

4.5. Fejlesztői környezet - asztali alkalmazás  

.NET 4.528 alapokra építkező, C# nyelven írt, nyílt forráskódú, tetszőlegesen bővíthe-

tő, ingyenes WPF29 alkalmazás, mely az ImagineLOGO koros, elavult kinézetű, zárt 

forráskódú, régóta nem fejlesztett asztali alkalmazást hivatott leváltani, emiatt sokkal 

előnyösebb tulajdonságokat takar. Amennyire csak lehet kompatibilis vele. A fejlesztői 

környezet magyar és angol nyelvet támogat, de egyszerűen bővíthető további nyelvek-

kel. A kezelőfelület, a szintaxis kiemelés és parancs értelmezés, valamint a hibaüzenetek 

nyelve is megválasztható. 

Főbb jellemzői:  

– Új, modern*  

– ImagineLOGO kompatibilitás (amennyire csak lehetséges)  

– Nyílt forráskód, szabadon bővíthető, módosítható*  

– Többnyelvű  

– SQLite30 adatbázis háttér  

– Saját animált teknőcgrafika*  

– Bluetooth kapcsolat a robottal*  

– Szintaxis kiemelés*  

                                                           
28 programfejlesztést elősegítő fejlesztői platform 

29 .NET alapú grafikus programok fejlesztését segítő technológia 

30 ingyenes adatbázis-kezelő rendszer 
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– Eljárások írása  

– Állítható rajzlapméret*  

A csillaggal megjelölt jellemzők újítások az Imagine LOGO-hoz képest.  

4.5.1. Felépítése  

Az asztali alkalmazás a következő elemekből épül fel:  

– Fájl menü: 

Projekt létrehozása, illetve előző projekt megnyitása, ahol előző, saját 

.rbsln, másnéven RoboLOGO Solution típusú projektfájlt tölthetünk be vagy 

újat hozhatunk létre. 

Megadhatjuk a készítő(k) nevét, a szintaxis nyelvét is311 

A vászon szélességét, magasságát és a mentés helyét. 

A program felületének a nyelvezetét is itt tudjuk átállítani.  

– Szerkesztés menü: 

Az előző, következő utasításra ugorhatunk, más programoknál megszokott 

módon 

Másolhatjuk, kivághatjuk, beilleszthetjük a begépelt parancsokat, kódokat  

– Futtatás menü: Lefuttathatjuk a parancsokat Törölhetjük a rajzvászont 

Új eljárásokat tárolhatunk le  

  

                                                           
31 hogy milyen nyelven írjuk a LOGO kódot 
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A főbb menüpontok alatt az eszköztáron is megtalálhatjuk az opciókat, valamint itt 

tudunk a robot bluetooth moduljára csatlakozni. Megválaszthatjuk, hogy az utasításokat 

a szimulátorban (a programban), vagy a robottal hajtjuk végre.  

  

4.11. ábra. RoboLOGO fejlesztői környezet  

5. Iskolai tapasztalatok a RoboLOGO-val  

A robotot és a hozzá tartozó tanulási környezeteket volt alkalmunk bemutatni az Esz-

terházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolájában is, ahol a diákok és a tanárok egyaránt 

érdeklődéssel fogadták ezt a koncepciót. Itt informatika órák keretében ismerkedhettek 

meg a tanulók a robottal.  

Az órák első perceiben bemutattuk az Imagine LOGO-t is32, hogy azok, akik ezt a ta-

nulási környezetet nem ismerték korábban, képet kaphassanak a működéséről, felépítésé-

                                                           
32 erre azért volt szükség, mert a szűkös órakeret miatt kevésbé ismert 
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ről, tulajdonságairól, a benne rejlő lehetőségekről. Ezután a tanulókat megismertettük az 

RoboLOGO asztali alkalmazásával.  

Láthatták, ahogy a virtuális teknőc a szimulációs környezetben rajzol egy alakzatot. 

Ezt követően megismerhették, hogy okostelefonnal hogyan lehet irányítani a robotot. A 

diákok végig érdeklődéssel hallgatták ezeket az ismertetőket és alig várták, hogy műkö-

dés közben is láthassák a robotot. Először mi irányítottuk, egyszerű utasításokat küldve a 

telefonról, majd az asztali kliensről. Nagyon érdekesnek találták, hogy akár a telefonjuk-

ról is vezérelhetik. Hamar akadtak önként jelentkezők, akik a mobil applikáció használa-

tát könnyedén elsajátították, élvezettel utasítgatták a robot-teknőcöt. Az órák végén egy 

rövid, lényegre törő online kérdőívet [27] töltettünk ki a tanulókkal, akik készségesen 

válaszoltak kérdéseinkre.  

A kérdőívre adott válaszokból kapott eredményeket a következő táblázatok (5.1. táb-

lázat, 5.2. táblázat, 5.3. táblázat) tartalmazzák.  
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5.1. táblázat. Kérdőív eredmények 

Nemed ? Férfi 

Nő 

44% 

56% 

Évfolyamod ? 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

53% 

47% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Az ImagineLOGO környezetről/környezetet... Hallottam Láttam már Tanul-

tam Használtam már 

Többször használtam már 

97% 

78% 

56% 

56% 

42% 

Hozzáférhető-e számodra okostelefon a robot vezérlésé-

hez való használatra ? 

Igen 

Nem 

76% 

24% 

Értékeld összbenyomásodat a látottakkal kapcsolatban ! 1-Egyáltalán nem tetszett 

2 

3 

0% 

0% 

11% 
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4 

5-Nagyon tetszett 

67% 

22% 

Melyik tetszett az alábbiak közül ? A robot rajzoló képessége 

A robot okostelefonnal törté-

nő vezérlése 

A robot számítógéppel törté-

nő vezérlése 

78% 

56% 

44% 

 

Pár diák véleménye a RoboLOGO-ról:  

− „Egyszerű és jó !”  

− „Jó volt, de nem teljesen nyerte el a tetszésemet.”  

− „Szerintem praktikus és könnyen kezelhető. Jól néz ki, és szerintem bárki képes 

lenne használni.”  

− „Nagyon tetszett. Nagyon könnyű volt. Szeretnék ilyet otthonra.”  

− „Könnyen kezelhető, aranyos robot.”  

− „Elég érdekes, szerintem nincs rá szükség. Talán kisebb gyerekeknek érdemes 

megvenni, mert nekik nagyon érdekes lehet és egyszerű kezelni.”  

 

Az 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. képek néhány tanítási órán készültek.  
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5.1. ábra. Épp a mobil alkalmazás bemutatása zajlik  

  

5.2. táblázat. Kérdőív eredmények 

Mennyire találtad egyszerűnek a robot 

okostelefonnal 

való vezérlését ? 

1-Nagyon nehéz volt 

2 

3 

4 

5-Nagyon könnyű volt 

0% 

0% 

33% 

11% 

56% 

Jobbnak találod-e a RoboLOGO környezetét 

az ImagineLOGO-nál ? 

Igen 

Nem 

96% 

4% 

Ha igen, mely szempontok szerint jobb ? A program nyújtotta lehetőségek 

A program kezelői felülete, kinézete 

Használhatóság (kezelői felület logikus 

felépítése) Testreszabhatóság (rajzvá-

szon méret 

44% 

44% 

67% 

 

33% 
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beállítása, rajzvászon és 

a program mentési lehetősége, a robot 

kiválasztása) 

Szeretnél-e otthonra egy ilyen robotot, ha 

olcsó lenne ? 

Igen 

Nem 

56% 

44% 

Milyen árat tartanál elfogadhatónak egy ilyen 

robotért ? 

A tanulók által becsült ár 

10.000 és 100.000 Ft közé esett 

 

Érdekesebbnek találtad-e a robot programo-

zását, vezérlését, mint 

a LOGO teknőc vezérlését a számítógépen ? 

Igen 

Nem 

87% 

13% 
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5.3. táblázat. Kérdőív eredmények 

Mennyire tetszett összességében a robot 

? 

1-Egyáltalán nem tetszett 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10-Nagyon tetszett 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

15% 

0% 

0% 

10% 

30% 

45% 

Szívesen dolgoznál-e, tanulnál-e a végle-

ges verzióval az informatika órákon ? 

Igen 

Nem 

91% 

9% 

A projekt mely részén javítanál és mit ? A diákok nagy része nem változtatna sem-

mit. Páran hiányoltak olyan funkciókat, 

mint például a rajzlap szélének felismerése 

vagy az Androidos alkalmazásban több 

előre definiált egyszerű alakzat 
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5.2. ábra. A diákok kipróbálják a mobil alkalmazást  

  

  

5.3. ábra. RoboLOGO mobil alkalmazás  
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5.4. ábra. A diákok érdeklődve figyelik a robotot  

  

5.5. ábra. A robot rajzolás közben  
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5.6. ábra. Rajzolás után  

6. Jövőbeli tervek  

Természetesen a munkánk itt nem ér véget. A projekt (alkalmazások és a robot) ed-

digi funkcióit folyamatosan bővítjük, hibáikat, hiányosságaikat javítjuk, pótoljuk.  

Az Android alkalmazás mellé mindenképp készülni fog Windows Phone alkalmazás 

is. Az asztali alkalmazásunkat platformfüggetlenné fogjuk tenni, elérhető lesz Linuxra és 

OS X-re kiadott változata is. Ennek megvalósításához az asztali klienst Java programo-

zási nyelven fogjuk újraírni. A fejlesztésekkel párhuzamosan újabb és újabb iskolákat 

fogunk meglátogatni a RoboLOGO-val és a tanulók visszajelzései alapján dolgozunk 

tovább a projekt színvonalának emelésén.  
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A robotot szenzorokkal felvértezve pontosabb eredményeket kaphatunk, illetve ösz-

szetettebb feladatok elvégzésére is alkalmassá tehetjük. Például ultrahang és szín szen-

zorral figyelhetjük, hogy a robot elhagyta-e a rajzterületet.  
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A POLGÁRI ISKOLA MŰVELTSÉGFORMÁLÓ SZEREPE 

TÖRÖKSZENTMIKLÓSONA HORTHY-KORSZAKBAN 

Szerző: Molnár Dávid 

pedagógiatanár-történelemtanár (MA), I. évf. 

Konzulens: dr. Vincze Beatrix főiskolai docens 

(I. helyezés) 

1. Bevezetés 

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a 

kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” 

(Klebelsberg Kunó) 

Kutatásom témája Törökszentmiklós oktatási, kulturális helyzete az 1920-1940-es 

évek között. Arra vagyok kíváncsi, hogy gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter re-

formjai az oktatásban, hogyan hatottak Törökszentmiklós életére? Különös tekintettel a 

Polgári Fiúiskola létrejöttére, működésére, társadalomformáló szerepére és sikerességé-

nek vizsgálatára. Milyen eszközökkel sikerült megteremteni a helyi értelmiséget?  

A dolgozatban először bemutatom a polgári iskolák helyét és szerepét ebben a Tria-

non után létrejövő új oktatási rendszerben. Majd Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 

főbb nevelési célkitűzéseit, mivel úgy hiszem a magyar oktatásügy egyik fénykorát je-

lentette ez az időszak. Klebelsberg oktatáspolitikai elképzeléseit a trianoni béke határoz-

ta meg, az, hogy fel kellett építenie egy romokban heverő ország oktatásügyét, kiutat, 
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reményt kell adnia az ország újjászületéséhez. Az elmaradott országrészeken meg kellett 

szervezni a leszakadó társadalmi csoportok iskoláztatását, fel kellett számolni az analfa-

betizmust. Ezért több ezer főleg tanyasi iskolát építtetett országszerte. A középfokú 

oktatás erősítésével emelni kell a magyar polgárság műveltségét, szakképzettségét. 

A korszak oktatáspolitikájának vizsgálata után, korabeli helyi források feldolgozásá-

val kívánom bemutatni először Törökszentmiklós általános helyzetét a korszakban, majd 

a meglévő iskolákat mutatom be. A korabeli Törökszentmiklós és vidéke című folyóira-

ton, valamint az iskola évkönyvein keresztül nyerhetünk bepillantást az eseményekbe. A 

polgári fiú és leányiskola alapításának körülményeire, az új épületért folyó izgalmas 

harcra, melyet a helyi értelmiség vívott meg ebben a nehéz és zűrzavaros időszakban. 

Abba, hogy miként is működött maga az iskola, mit tanítottak, milyen műveltséget, 

valamint milyen további lehetőségeket adott az azt elvégző tanulók számára.  

Végezetül megkísérlem feltárni a polgári iskola pozitív hatásait a sajtó, Szélpál Ár-

pád visszaemlékezésének, valamint a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján. 

2. Az oktatás általános helyzete Magyarországon a két világháború 

között 

A vesztes világháborút lezáró Trianoni béke, gazdasági és társadalmi és politikai ösz-

szeomlást okozott az országban. A történelmi Magyarország darabjaira hullott szét. 

Területe 282 ezer km2-ről 93 ezer km2-re zsugorodott, a lakossága 18.2 millióról 7.2 

millióra csökkent. (lásd 1-2. számú melléklet) Az új határok között csupán az iskolák 

33%-a maradt, ami 5584 iskolát jelent. Egy iskolára az 1920-as években 147 tanuló és 

2,9 tanár jutott, ami azt jelenti, hogy minden tanár 50 gyermek oktatását, nevelését vé-
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gezte egyszerre.1 Ezen iskolák hálózata, azonban nem szőtte át egységesen az egész 

országot. A jól kiépített iskolahálózat hiányát két tényezővel is magyarázhatjuk. Az első 

a korábbi kultúrpolitika, a másik pedig a magyar emberek sajátos településhajlama.  

Korábban, a történelmi Magyarország idején a lakosság csaknem fele valamelyik 

nemzetiséghez tartozott. Az akkori kultúrpolitika célja, lehetőséget biztosítani a magyar 

nyelv elsajátítására. Így a nemzetiségi területeken iskolák egész hálózata épült ki, míg a 

nagyrészt magyarok lakta területeken elhanyagolták az iskolák építését. A Trianoni béke 

következtében elcsatolt területeken voltak az állami iskolák hálózatai kiépítve, míg a 

megmaradt „színmagyar” területeken elhanyagolt, fejletlen iskolahálózat maradt. 

A másik tényező az Alföld lakosságának decentralizálódott életformája. A népesség 

jelentős része nem a városokban lakott, hanem kis falvakban és tanyákon szétszóródva. 

Számukra elérhetetlen távolságban voltak a városokban működő állami iskolák. Az itt 

élőknek több kilométert kellett gyalogolni két tanya között is, nemhogy amíg a legköze-

lebbi város iskolájába eljutottak. Az uradalmi iskolák sokszor túlzsúfoltak voltak, így 

nem tudták befogadni a növekvő gyermeklétszámot. A kis falvak pedig sokszor össze-

fogva sem tudtak fenntartani egy iskolát, így állami segítségre szorultak. 

A két világháború közötti Magyarország oktatásügyének két emblematikus figurája 

Gróf Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszterek voltak. 

Mind a ketten tisztában voltak a Trianon utáni oktatási és kulturális helyzet siralmas 

állapotával. Klebelsberg tudta, hogy a katasztrofális gazdasági helyzetből való kilábalás 

legjobb eszköze az, ha a kormány az oktatási színvonal emelésébe fekteti be az adófize-

tők pénzét. 1922-ben nagyon nehéz körülmények között kezdte meg hivatali működését, 

                                                           
1 Romsics Ignác (1999): Magyarország története a XX. Században. Osiris Kiadó, Budapest. 145. 
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hiszen az iskolarendszer nagy része fejlesztésre vagy átalakításokra szorult. Feladatai 

közé tartozott: a népiskolai oktatás fejlesztése, a polgári iskolák számának növelése, a 

középiskolai rendszer átalakítása valamint az elitnevelésig kibontakoztatása. 

A költségvetés romokban hevert, így Klebelsbergnek 1924-ig be kellett érnie olyan 

intézkedésekkel és törvényjavaslatokkal, melyek nem kerültek jelentős összegbe, mégis 

javították az oktatás színvonalát. Ilyen volt az 1921. évi XXX. törvénycikk az iskolázta-

tási kötelesség teljesítésének biztosításáról. Ugyanis az 1868-ban törvénybe iktatott 

általános tankötelezettség nem vagy csak részben valósult meg. Ezen kívánt változtatni 

az új törvénnyel a Vallás és Közoktatásügyi miniszter.  

A törvény 1.§-a kimondja, hogy minden 6. életévét betöltött gyermek 9 éven keresz-

tül köteles iskolába járni. 6 tanévet elemi népiskolába, további 3 tanévet továbbképző 

(ismétlő) iskolába. A kivételek között így rendelkezik a tanyákon élők iskoláztatásának 

nehézségéről: „Tanyákon vagy egyéb olyan helyeken, ahol az iskoláztatási kötelesség 

teljesítését - beleértve a kötelező vasárnapi és ünnepi templombajárást is - távolság vagy 

egyéb állandó jellegű természetű akadályok gátolják, a vallás- és közoktatásügyi minisz-

ternek jogában áll az érdekeltséget, uradalmat, községet a fennforgó nehézségek elhárí-

tására, szükség esetén külön iskola állítására, kötelezni.” 2 

Az oktatás időtartama egységesen 10 hónap, ez alól kivételek lehetnek azok az isko-

lák, melyek tanulóinak többsége földművelő szülők gyermeke. Külön kérelemre, egyéni 

elbírálás alapján a vallás és közoktatásügyi miniszter legfeljebb két hónappal megrövi-

dítheti a tanévet. 

                                                           
2 (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7486, 2012-11-02) 
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A törvény részletesen rendelkezik az iskolába nem járó gyermekek gondviselőinek 

szankcionálásáról. Az első esetben csupán írásban figyelmeztetést ír elő, majd a második 

alkalomtól pénzbírsággal bünteti a gondviselőt. „Ha az intés és felhívás hatástalan ma-

rad, s a gyermek a tanév folyamán mint igazolatlanul mulasztó másodízben kerül a mu-

lasztási kimutatásba, gondviselőjét a községi előljáróság pénzbírsággal bünteti. Ez a 

bíróság minden elemi népiskolai gyermek után annyiszor négy korona, ahány félnapot 

igazolatlanul mulasztott; ha pedig a gyermek harmadízben is igazolatlanul mulaszt, 

minden elmulasztott félnap után nyolc korona…-ha- a tanév folyamán negyedszer is 

felvétetik a mulasztási kimutatásba, kihágást követ el és hatszáz koronáig terjedhető 

pénzbüntetéssel büntetendő. Ez a pénzbüntetés behajthatatlanság esetében elzárásra is 

átváltoztatható.” 

Az így befolyt összegek nem az államkincstárat gyarapítják, hanem visszakerülnek 

az adott községhez, ahol a szegény gyermekek segélyezésére fordítandóak. Ez csakis 

természetbeni juttatásokkal, vagyis tankönyvekkel, taneszközökkel, ruhákkal, cipőkkel 

és gyógyszerekkel történhetett. 

1924-re a Bethlen kormánynak részben a népszövetségi kölcsön segítségével sikerült 

rendbe tenni a költségvetést. Így 1925-től hatalmas összegeket tudott az ország oktatási 

színvonalának emelésére valamint a kultúrpolitika kibontakoztatására fordítani. 

A legnagyobb hangsúlyt a népiskolai oktatás problémáinak megoldása, hosszabb tá-

von pedig az analfabéták arányának csökkenése kapta. 1920-ban 15% fölött volt az anal-

fabéták aránya az új országhatárok között. Ugyanakkor az iskoláskorú gyermekek 

ugyancsak 15%-a nem járt iskolába. Ezek a gyerekek a városoktól távol, tanyákon éltek, 
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ahonnan igencsak távol estek a már működő (többségében túlzsúfolt) népiskolák. Tehát 

új iskolákra volt szükség szerte az országban, de különösképpen az Alföldön.  

Klebelsberg végre megkezdhette nagyszabású iskolaépítési programjának megvalósí-

tását. Véleménye szerint: „Itt a magyar népművelésnek oly rákfenéjéről volt szó, ame-

lyen nem lehet sem törvénnyel, sem rendelettel, sem a tanügyért való lelkesedéssel, sem 

ékesszólással, sem frázissal segíteni, hanem igenis téglával és malterral: a népiskolák 

tömeges építésével, éspedig ott, ahol helyszűke miatt beiskolázatlan gyermekek van-

nak.”3 Példátlan módon sikerült elérnie, hogy az állami költségvetés 10%-át a magyar 

oktatás ügyének fejlesztésére fordíthatta. „Arányaiban ez több mint kétszerese volt az 

1900 és 1913 közötti, 2 és 5,5% között váltakozó ráfordításoknak, abszolút összegekben 

pedig az akkori kiadások mintegy 80%-a.”4 Ebben az is szerepet játszott, hogy baráti 

kapcsolat fűzte Gróf Bethlen István miniszterelnökhöz, aki maga is stratégiai ágazatnak 

tekintette az oktatást. 

Kezdetben a népoktatásra szánt összeg 100.000 aranykorona volt. Azonban a gazda-

ság erősödésével ez az összeg csak növekedett évről évre. „ Az 1926/27. és az 1927/28. 

évi költségvetések továbbra is biztosították a népiskola hálózat fejlesztését. Az 1928/29. 

évi budget általános indoklásakor Klebelsberg 33.260.00 pengőben összegezte mindazo-

kat a hiteleket, amelyek az Országos Népiskola Építési Alapnak addig sikerült biztosíta-

ni. Ehhez az összeghez az 1927/28. évi bevételi feleslegekből 13.000.000 pengő jutott, 

                                                           
3 Klebelsberg Kunó: 1926. A nyolcosztályú népiskola. 364.oldal 

4 Romsics Ignác (2005): Magyarország története a XX. Században. Osiris Kiadó. Budapest. 175. 

oldal 
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ami 46.260.000 pengőt tett ki. Az 1929/30. évi költségvetésben pedig népiskola-építési 

célokra 950.000 pengő volt beállítva.”5 

Hat év alatt az előirányozott több mint 5000 épület mindegyike elkészült, az 3500 új 

tanterem és az 1750 tanítói lakás egyaránt. Ennek a virágzó időszaknak a gazdasági 

válság vetett véget, s a harmincas években a népoktatásra fordított állami pénzek abszo-

lút összegekben mérséklődtek. Még mindig az állami költségvetés 10%-át tették ki, de a 

válság miatt a kormány kiadásai közel 40%-al csökkentek.  

3. A polgári iskola szerepe a magyar oktatásban 

Klebelsberg nézetei szerint, azonban nem elégséges az analfabetizmus visszaszorítá-

sa, az ország gazdasági helyzetének helyreállításához. Ez ugyanis csak félműveltséget 

jelent, ami „talán még rosszabb a teljes tudatlanságnál” Az 1868-as népiskolai törvény-

ben életre hívott 4 osztályos polgári iskolák számának növelésében látta a műveltebb 

munkás – paraszti réteg megteremtésének legjobb lehetőségét. A polgári iskolában a 

diákok 10 évesen, vagyis a népiskola negyedik osztálya után kezdhették meg tanulmá-

nyaikat. A törvény pontosan előírta, hogy milyen tantárgyakat tanultak a polgári isko-

lákban. „hit- és erkölcstan; anyanyelvi irálytan és irodalom; ahol a tanítási nyelv nem 

magyar, ott a magyar nyelv; ahol a tanítási nyelv magyar, ott a harmadik évfolyamon 

kezdve a német nyelv; számvetés, kiterjesztve a polgári politikai számvetésig; mértan; 

hazai és egyetemes földrajz és történelem, természetrajz, természettan és vegytan (tekin-

tettel az iparra, kereskedésre és gazdaságra); mezei gazdaság vagy ipartan, tekintettel a 

                                                           
5 T. Kiss Tamás 1998. Állami művelődéspolitika az 1920-as években: gróf Klebelsberg Kunó 

kultúrát szervező munkássága, Budapest MMI és Mikszáth Kiadó 25. oldal 
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község és vidéke szükségére; statisztika; köz-, magán és váltójog alapvonalai; könyvvi-

tel; rajz a mértannal összhangzatba véve, és szépírás; ének; test- és fegyvergyakorlat.”6 

„A polgári iskola megszervezése az 5 ezer lakosnál nagyobb községekben lehetséges, 

(amennyiben) a településnek megvolt rá az anyagi fedezete. Heti 24 órában tanultak a 

diákok, latint kivéve, a reálgimnázium első négy osztályának megfelelően. A polgári 

négy osztálya után különbözeti vizsgával lehetséges a továbblépés. A polgári iskola 

sikerének és népszerűségének oka feltehetően abban rejlett, hogy képesítést is nyújtott, 

de a továbbtanulás lehetőségét is biztosította. Érdemes megemlíteni, hogy a polgári isko-

lák tanuló között kiemelkedően nagy volt a lányok aránya.”7 

A parasztság felső rétegeinek és a kispolgárságnak egy lehetséges felzárkózást, egy 

reálisan elérhető műveltség megszerzését kínálta. A dualizmus korában kezdődő virág-

zás jól jelzi, hogy 1890-re a polgári iskolák aránya megduplázódik. „1930-ra már 353, 

1937-re pedig 397 polgári iskola volt az országban”8 (lásd 3. számú melléklet) 

„A két világháború közötti Magyarországon pedig a Hóman Bálint nevéhez köthető 

1938-as XII. tc., amely középiskolai rangra emelte a felső kereskedelmi iskolát, a felső 

mezőgazdasági és felső ipariskolát, jelzi, hogy a lassan polgárosodó magyar társadalom-

                                                           
6 Az 1868. évi népiskolai törvény. In: Eötvös József művei. Kultúra és nevelés. Magyar Helikon, 

Bp., 1976. 375. o. 

7 Magyarország története1848-1890. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.(főszerk. Kovács Endre) 

1399-1400.o. 

8 Romsics Ignác (1999): Magyarország története a XX. Században. Osiris Kiadó, Budapest 
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ban megnőtt az igény a magasabb műveltségre, az érettségire, esetleg a felsőfokú tanul-

mányokra.”9 

A polgári iskola hasonlóan a többi iskolatípushoz fontos szerepet kap a nemzetneve-

lés megvalósításában.  

A négy osztályos polgári iskola alapvetően a városi kispolgárság és a vagyonosabb 

parasztcsaládok igényeinek felelt meg. Elvégzése után a diákok kisebb hivatalokban, 

bankokban, ipari vagy kereskedelmi pályán is dolgozhattak. De lehetőség nyílt egy kü-

lönbözeti vizsga után a gimnáziumok 5. évfolyamán is folytatni a tanulmányokat.  

4. Klebelsberg Kunó életpályája és oktatási koncepciója 

Klebelsberg Kunó 1875. november 14-én született Magyarpécskán, Arad vármegyé-

ben. Anyja a köznemesi szármaászú felső- és alsó- eőri 

Farkas Aranka. Apja Klebelsberg Jakab, aki osztrák kato-

natiszti arisztokrata volt. Egyik őse még Buda visszavéte-

lekor érdemelte ki a grófi címet. Apja két éves korában 

meghalt, így édesanyjával Székesfehérvárra költöztek 

annak családjához. 

Itt végezte el gimnáziumi tanulmányait a cisztercita 

gimnáziumban, majd a család akaratából beiratkozott a 

bécsújhelyi katonai akadémiára. Azonban hamar kiderült, testileg alkalmatlan a katonai 

szolgálatra. Ekkor átiratkozott az általa sokkal jobban szeretett jogi karra. Jogi tanulmá-

                                                           
9 Ránki György (főszerk.) (1988): Magyarország története 1918-1945 II. kötet. ű Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 870 
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nyait Budapesten, Münchenben és Berlinben folytatta, de kiegészítette ismereteit a pári-

zsi Sorbonne-on és a Collége de France-ban is. Tanulmányai során rádöbbent, hogy az 

ország termelőképessége munkaerejének képzettségétől függ. Egészen fiatalon, mind-

össze 25 évesen, 1900. április 24-én feleségül vette Lantóczi Botka Saroltát.  

A doktori oklevél megszerzése után állami szolgálatba lépett. Az állami adminisztrá-

ció lépcsőfokait megmászva jutott egyre magasabb pozícióba. Miniszterelnöki segédfo-

galmazóként kezdte, majd 1910-ben kinevezték közigazgatási bírónak. 1914-1917 között 

a Vallás- és Közoktatási Minisztérium adminisztratív államtitkáraként ő felelt a határon 

túli magyarok oktatásáért. Tisza István lemondásakor neki is távoznia kellett, s mivel 

Tisza bizalmi emberének számított, a fővárost is el kellett hagynia a Tanácsköztársaság 

hatalomra kerülésekor.  

1919 februárjában gróf Bethlen Istvánnal együtt szervezik meg az Egységes Pártot. 

1920-ban Sopron országgyűlési képviselője lett. A második Bethlen kormányban 1921. 

december 3-tól 1922. június 16-ig megkapta a belügyi tárca irányítását, ekkor már Ko-

márom képviselője. Lelkiismeretes és kitartó munkája végül meghozta gyümölcsét, 

ugyanis 1922. június 16-án kinevezték az oly annyira áhított Vallási- és Közoktatási 

Miniszteri székbe, melyet a Bethlen kormány bukásáig 1931. augusztus 24-ig be is töl-

tött. Klebelsberg azt hirdette, hogy Csonka-Magyarország igazi honvédelmi tárcája a 

Közoktatási Minisztérium, mely „azonban a mai miniszteriális területfelosztás szerint 

igen jó gazdája volt a kulturális ügynek, az egészségügynek, a szociális ügynek, a kultu-

rális örökség ügyének”10 

                                                           
10 Gróf Klebelsberg Éva beszéde a III. Óballi falunapon, a Klebelsberg Kunó – emléktábla avatá-

sán, melyet távollétében Hajnal László olvasott fel 2007. szeptember 8-án. In:- Galsi Zoltán, 
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A Bethlen kormány legnagyobb formátumú minisztere közel 10 évig folytatta kultúr-

politikai tevékenységét. A harmadik reformelgondolás – a mezőgazdaság és az ipar 

reformterve után - a kultúra reformterve összefonódik Klebelsberg nevével, és Bethlen 

István konszolidációs programjában jelentős szerepet kapott. A Trianoni béke következ-

tében a mezőgazdaság és ipar romokban hevert. A csonka ország kis, gazdaságilag ösz-

szeomlott ország volt, amely ellenséges környezetben, a szomszédos országokkal való 

együttműködés reménye nélkül magára maradt. A korszak legfontosabb célkitűzése a 

revízió volt, amelynek szolgálatában állt a hivatalos politika részeként az oktatáspolitika. 

Klebelsberg rájött arra, hogy az ország gazdasági helyzetének javításának kulcsa az 

oktatás színvonalának emelésében volt keresendő. Valamint arra, hogy a revízió útja 

nem lehetett más, mint az ország kulturális színvonalának emelése. Sokat idézett monda-

ta: „A magyar hazát nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá.” 

– a Pesti Naplóban jelent meg 1929. augusztus 4-én. A híres „kultúrfölény” elméletét 

kiegészítette neonacionalista oktatáspolitikája, mely kapcsán gyakran idézik híres beszé-

dét: „A világtörténelem végzetes útján négy gépkocsi robog. Az első gépkocsi kénytelen 

gyorsítani, mert a másik három már nyomában van, már harsonajelt ad, jelezve, hogy 

kerülni akar. Erre a másik három gépkocsira az van írva: Románia, Szerbia és Csehor-

szág. Arra a kocsira pedig, amely még elöljár, de gyorsítani kénytelen, az van írva: Ma-

gyarország. Kérdem, akadhat-e jó hazafi, aki vállalja a felelősséget azért, hogy ez a há-

                                                                                                                                               
Csőke Tibor (szerk.) (2008): Törökszentmiklósi Kalendárium. Re Bene Gesta Egyesület, Török-

szentmiklós. 243.o 
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rom másik kocsi a világtörténelem végzetes országútján mellettünk elrobogjon és minket 

elhagyjon, porfelhőbe borítva bennünket.”11 

Jól tudta, hogy szükséges a magyar munkaerőt – parasztokat, munkásokat – megfele-

lően iskoláztatni, hogy hatékonyabban termeljenek az üzemekben és a földeken. Ennek 

érdekében 5000 tanyasi iskolát, 1500 népkönyvtárat építtetett. „Azonban az iskola ön-

magában állva csak egy épület, a személyiség fejlesztés központjává a benne folyó okta-

tási-nevelési tevékenység révén válik, s ezt a munkát minden esetben a felkészült, hiva-

tásukért naponta új áldozatokra képes pedagógusok végzik.” Ezen gondolatok mentén 

szervezte meg a „lámpások” vagyis a tanárok és néptanítók képzését. A művelt közép-

osztály taníttatásával és rendszeres képzésével a nemzet vezető erejét és egy nyugat- 

európai színvonalú középosztályt kívánták megteremteni. 

Politikai tevékenysége mellett tagja volt olyan tudományos társaságoknak, mint a 

Pedagógiai társaság, a Statisztikai Társaság és a Széchenyi Tudományos Társaság. Az 

egyik alapítója az Alföld Bizottságnak valamint haláláig elnöke a Magyar Történelmi 

Társulatnak.  

Bethlen távozása után ő is lemondott a miniszteri megbízatásáról és az Alföld Bizott-

ság elnökeként az Alföldet járva felmérte annak problémáit és megoldásokat keresett. 

Alföldi körútja során a tanyai kutak fertőzött vizét itta, s paratífuszos fertőzést kapott. 

Betegségét elhanyagolta, továbbra is munkájának szentelte az idejét. Már meggyengülve 

és betegen köszöntötte az 1932-es Los Angelesi Olimpia győzteseit. Október 2-án kór-

házba szállították, ahol október 11-én szívroham végzett paratífuszban meggyengült 

szervezetével.  

                                                           
11 Gróf Klebelsberg Kunó (1928): Neonacionalizmus 2. kiadás. Athenaeum. 247. oldal 
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Hirtelen halála megrázta az országot, s „az 56 évesen eltávozott Klebelsberg temeté-

se hasonlatos volt Kossuth Lajos 1894. áprilisi temetéséhez.”12 Búcsúztatása után a sze-

gedi Dómban helyezték örök nyugalomra.  

5. Törökszentmiklós oktatási helyzete 

5.1. Törökszentmiklós a két világháború között 

A helyi oktatási helyzet áttekintése előtt elengedhetetlen, hogy áttekintsük Török-

szentmiklós általános helyzetét. Hol is helyezkedik el, mit érdemes róla tudni? Milyen 

helyi sajátosságokkal rendelkezik? Az alábbi adatok az 1927. évi állapotokat tükrözik.13 

Törökszentmiklós ebben az időben még nem nyerte el a városi státuszát, így nagy-

községként beszélhetünk róla. Jász – Nagykun – Szolnok vármegyében található, mely 

az ország közepén terül el a Nagy Magyar Alföld Tisza által kettészelt részén. Maga a 

nagyközség Szolnoktól 18 km-re-keletre található és ekkor a Tiszai Középjárás Székhe-

lye volt. Területe 57451 katasztrális hold.  

Lakosainak száma a népszámlálási adatok szerint ebben az időszakban 28561 fő volt. 

A lakosságból a nagyközség belterületén 15.897 fő lakott, mintegy 3076 házban. Vala-

mint a község külterületén 10706 egyén 1247 házban. A lakosság nagyrészt római kato-

likus vallású volt, szám szerint 17.356. Lelkészük ekkor Novák Sándor esperes plébános. 

Reformátusok száma némileg kevesebb volt, mintegy 10.273, evangélikus 149, görög 

                                                           
12 Soós Kálmán „Pro Urbe Törökszentmiklós” díjas nyugalmazott iskolaigazgató beszédvázlata, 

melynek felhasználásával emlékezett az iskolateremtő Klebelsberg Kunóra születése 135. évfor-

dulóján a bartapusztai egykori népiskolában 2010 őszén. 

13 Törökszentmiklós és Vidéke 1928. április 13. 
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katolikus 51, izraelita 671, egyéb 61. A két legnépesebb vallás hívei már az 1720-as újra 

benépesüléskor elkülönülve telepedtek le, hogy elkerüljék a vallási összetűzéseket. A 

nagyközség reformátusok által lakott keleti felében a református templom és temető, a 

katolikusok által lakott nyugati felében pedig a katolikus templom és temető épült fel. 

Nemzetiségét tekintve a településen túlnyomó többségben voltak a magyarok, de éltek 

még itt tótok és németek is.  

A község külterületei: Felsőtanyák, Rétitanyák, Surján, Pusztaballa, Pusztaszakállas, 

Györgytelek, Puszta szenttamás, Kengyelsziget, Barta puszta, és a környező Uradalmak. 

Törökszentmiklós hagyományos mezőgazdasági jellegű község. A földterületet vizs-

gálva megállapíthatjuk, hogy 10 nagybirtok nagyobb 1000 holdnál. Ezek közül is a há-

rom legjelentősebb földterülettel – 4446 kat. hold - gróf Almásy Pál- féle hitbizomány, 

Léderer Arthur és Károly – 4097 kat. hold- valamint gróf Almás Imre – 3808 kat. hold – 

rendelkeztek. Ezen kívül csaknem 1500-an rendelkeztek kisebb nagyobb birtokokkal. 

Azok, aki mezőgazdasággal foglakoztak, főleg a környező tanyákon laktak, s mintegy 

1247 ilyen tanyasi épületről van tudomásunk. A legnépesebbek a Felsőtanyák, 

Rétitanyák, Pusztabala és Kengyel-sziget. A szántóföldeken főleg búzát és rozst, kisebb 

mértékben pedig kukoricát és dohányt termesztettek.  

A nagyközségben a vizsgált időszakban 429 iparos dolgozott. Ezen kívül több nagy 

iparvállalat és gyár is jelen volt, melyek lehetővé tették a környéken termesztett mező-

gazdasági termények helyben történő feldolgozását. Valamint a mezőgazdasági mun-

kákhoz nélkülözhetetlen szerszámokat és gépeket állították elő, ugyanakkor megtalálha-

tó hagyományosan az építkezéseket segítő téglagyár is. Ezek a gyárak a következők 

voltak: A Községi Téglagyár, a Községi Villanytelep, az Első Törökszentmiklósi Gőz-
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malom, a Lábassy-ekegyár, a Törökszentmiklósi Gazdák Gőzmalma, Galambos István 

gőzmalma, gr. Almásy mezőgazdasági eszközöket előállító gyára és Léderer Arthur és 

Károly szeszgyára. 

Kereskedelmének és iparának felvirágzásához nagyban hozzájárult a kedvező fekvé-

se, mivel jelentős kereskedelmi utak keresztezték a községet. A Budapest- Kisújszállás- 

Debrecen műút a főutcán haladt keresztül, valamint innen indultak a Mezőtúrra és Tisza-

földvárra vezető műutak is. A község 3 komppal is rendelkezett, melyek segítségével a 

lakosok a Tiszán is könnyedén átkelhettek. 

Ezeknél azonban sokkal fontosabb az, hogy a vasút 1857-ben elérte a települést. 

Ugyanis ekkor – november 19-én – adták át a forgalomnak a Tiszavidéki vasút részvény-

társaság által építetett legújabb vasútvonalat, a Szolnok- Debrecen vonalat. Az építkezés 

még 1853-ban kezdődött, s a Tisza szabályozásához hasonlóan rengeteg embernek adott 

munkát a településen. 1858. október 25-én elérte Törökszentmiklóst egy másik jelentős 

vasútvonal, a Szolnok–Szajol–Arad vonal, amely a község határában haladt. A vasút 

megjelenésének hatására a jelentős számú fuvarozásból élők aránya visszaszorult. He-

lyette olyan új foglalkozások jelentek meg, amik a vasút üzemeltetéséhez kötődnek. „A 

vasútnál dolgozók két – eléggé különválasztott- részterületen végezték munkájukat, mint 

manapság: a forgalom és a pályafenntartás területén.”14 

Törökszentmiklós a járás központja volt, ebből kifolyólag és a vasútnak köszönhető-

en jelentős kereskedelmet bonyolított. Kirakodó hetivásárait a környező települések 

                                                           
14 Szabó Antal (2008): Rövid visszaemlékezés a 2007-ben 150 éves törökszentmiklósi 

vasút történetére, in: Csőke Tibor, Galsi Zoltán (szerk) (2008): Törökszentmiklósi Kalendári-

um. Re Bene Gesta Egyesület, Törökszentmiklós. 95.  
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lakói szívesen látogatták. Népszerű volt még a település állatvására is. De a korabeli 

sajtó alapján a legnépszerűbbek az országos vásárai voltak, melyek az egész megye 

lakosságát lázba hozták.  

Az ipari termelés, a kereskedelem és az egész gazdaság fellendítésében nagy szerepet 

játszottak a községben működő bankok és hitel-intézetek. A Törökszentmiklósi Taka-

rékpénztár, Törökszentmiklósi Népbank, Nemzeti Hitelintézet Fiókja, Országos Közpon-

ti Hitelszövetkezet fiókja. 

Törökszentmiklós kulturális élete igen aktív volt ebben az időszakban, a településen 

szép számmal működtek jótékony célú intézmények is, melyek a rászorulókat támogat-

ták. Megvizsgálva ezeket az egyesületeket megállapítottam, hogy vagy valamelyik vallá-

si felekezethez vagy valamelyik foglalkozás képviselőihez kapcsolódtak. Valamint akad-

tak köztük nőket, csecsemőket, árvákat és hadirokkantakat segítő karitatív szervezetek 

is. Ezek az intézmények: Vöröskereszt Egyesület fiókja, Nőegylet, Anya és Csecsemő-

védő Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Testület, Elaggott Iparosok Segélyegyesülete, Mária 

Egyesület, Szent Antal Társulat, Katholikus Ifjusági Egyesület, Őrangyal Egyesület, 

Szív- Gárda Egyesület, Missziós Társulat, Református Szeretet egylet, Izraeli Nőegylet, 

Református Ifjusági és Református Leány Egyesület, Községi Hadirokkant és Árva 

Egyesület. 

A társasági élet is nagyon aktív képet mutatott. Az emberek társaságba kezdtek szer-

veződni, és ha megvizsgáljuk a társasági körök széles repertoárját megállapítható, hogy 

mindenki megtalálhatta a maga számára megfelelő társaságot. Kutatásaim alapján el-

mondhatom, hogy a 20-as évek közepén a következő társas körök biztosan működtek a 

településen: Uri Casinó, Iparos Kör, Kereskedelmi Kör, I Földművelői Kör, II Földmű-
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velői Kör, Róm. Kath. Kör, Róm. Kath. Népkör, Vasutasok Köre, Felsőtanyai Kisgazdák 

Köre, Szakállasi Népkör, Méhész Kör, Építőmunkások Köre, Rokkantegylet, Községi 

Dalárda, Községi polgári fiúiskola dalárda, polgári leányiskola dalárda. 

A kulturális élet fejlődésében nagy szerepet játszott, hogy ekkor működött Török-

szentmiklós első állandó újsága a Törökszentmiklós és Vidéke, melynek a korszakra 

vonatkozó számait – 1921-1938 – kutatásaim során átnéztem és feldolgoztam, így a 

dolgozatomban többször hivatkozom is rájuk. Az első számot 1908. szeptember 20-án 

adták ki, s kis megszakítással 36 éven keresztül tájékoztatta a helyieket a Törökszent-

miklós és a járás történéseiről. Az újság indításának igénye akkor fogalmazódott meg, 

amikor Törökszentmiklós a Közép Tiszai Járás székhelye lett. Ahogy az újság első ve-

zércikke fogalmaz „Ha a nyilvánossághoz szólni, ha valamit a nagyközönséggel közölni 

akarunk, kénytelenek vagyunk idegen hírlapok szerkesztőségeitől kikönyörögni, hogy 

lapjaikban közleményeink számára szerény teret engedjenek. Egy 24.000 lakosú község 

ma a szabad sajtó aranykorában, nem lehet el helyi sajtóorgánum nélkül.”15  

Ez az újság nem politikai jellegű lap volt, így kezdetben nem foglalkoztak az orszá-

gos politikai küzdelmekkel. „Egyelőre sokkal gyengébbek vagyunk, semhogy a politikai 

lapoktól megkívánt anyagi feltételeknek megfelelhetnénk, de nem is adjuk oda kisded 

lapunkat a politikai harczok és küzdelmek színteréül… A politikához csak annyiban lesz 

                                                           
15 Galsi Zoltán és Csőke Tibor (2008), 100 éve jelent meg Törökszentmiklós első állandó újsága. 

in: Csőke Tibor, Galsi Zoltán (szerk) (2008): Törökszentmiklósi Kalendárium. Re Bene Gesta 

Egyesület, Törökszentmiklós. 42-43. o 
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közünk, hogy küzdünk mindazért, ami községünk, s vidéke, s azok polgárainak javára 

szolgál, azok érdekében van.”16  

Az újságban kiemelt figyelmet szenteltek az iskolák és az oktatásügy részére. A pol-

gári iskola új épületének kálváriáját és az új népiskolák építését is részletesen közölték. 

Később kiemelten figyelték Gömbös Gyula pályafutását, aki a politikai karrierjét Török-

szentmiklóson kezdte, ahol 1920-ban nemzetgyűlési képviselővé választották. 

Törökszentmiklós bemutatásánál mindenképpen meg kell említeni Erdélyi Kálmán 

főjegyzőt (7. számú melléklet) és munkásságát. Az ő erőfeszítéseinek hála a község 

ekkor élte át fejlődésének utolsó felívelő szakaszát. „Kitartó munkájával vette vállára a 

község gondjait, problémáit. Lelkiismeretes és komoly gyakorlattal rendelkező hivatal-

nokként küzdött Törökszentmiklós fejlődéséért.”17 Neki köszönhetően nyerte el a város a 

ma ismert képét. Hatalmas építkezések történtek a településen. Ekkor épültek a külterü-

leti iskolák, a polgári fiúiskola új épülete, a Királyi Járásbíróság, a bazársor, a vezetékes 

ivóvíz hálózat, a víztorony, az új Kossuth tér a Hősök szobrával, a mozi épülete, az új 

vágóhíd, sportpálya, katolikus parókia. Ekkor kezdődött a téglajárda betonjárdára történő 

felcserélése. 1930-ban nyugdíjazták, de nem vonult vissza a közélettől, hanem a tovább-

ra is a község egyesületeinek vezető személyisége maradt. 

                                                           
16 Galsi Zoltán és Csőke Tibor (2008), 100 éve jelent meg Törökszentmiklós első állandó újsága. 

in: Csőke Tibor, Galsi Zoltán (szerk) (2008): Törökszentmiklósi Kalendárium. Re Bene Gesta 

Egyesület, Törökszentmiklós. 43. o 

17 Oravecz Tivadar (2006): Törökszentmiklós község fejlődése Erdélyi Kálmán főjegyző munkás-

ságának tükrében. Szakdolgozat 
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5.2. A helyi iskolák 

Törökszentmiklóson az elemi népiskolák működtek a belterületen és a külterületeken 

is. A község belterületén a gyerekek katolikus, református vagy izraelita egyház által 

fenntartott iskolába járhattak. A külterületi iskolák államiak és uradalmiak voltak. 

1930-ban a belterületen a római katolikus iskolánál 20 tanító, a református iskolánál 

18 tanító, az izraelita elemi iskolában 2 tanító működött. A külterületen az állami isko-

láknál 18 tanító, az uradalmi iskoláknál 9 tanító. A község egész területén az elemi isko-

lai tanítók száma tehát 67. 

A római katolikus elemi iskolába járó tanulók száma 1227, a református elemi isko-

lába járók száma 1019, az izraelita elemi iskolába járók száma pedig 49 fő volt. 

A külterületen, az alábbi tíz helyen volt állami elemi iskola 1930-ban. Ezek igazgató-

ja Kovács Imre. 

 

Iskola Tanító Tanító Tanulók száma 

Pusztaballai iskola: Karajos Gyula, Merk Teréz 119 

Súrjáni: Kovács Imre, Baka Irén 83 

Szakállasi: Sajtós Imre  49 

Sűrűdűllősi: Elekes Kálmán, Józsa Erzsébet 81 

Újballai: gróf Szapáry 

György, 

Kozerka Pál 58 

Óballai: Sáringer János  66 

Alatkai iskola: Heczke Pál  46 

Kengyeltenyőszigeti Turay Oszkár, betöltetlen 77 

Tenyőtelepi: Bakos János, Aczél Szabó 150 
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Pazsuta Anna, Jánosné 

Kengyeltelepi: Begya Tivadar, Szalai István 17518 

 

A külterületi oktatás 10 év alatt sokat fejlődött. A külterületen azelőtt 5 iskola volt: 

Barta, Surján, Ó - Újballa, Szakállas. 1-1 tanítóval, ezeket az iskolákat is nagyobb részt 

részint újjáépítették, részint fejlesztették.19  

Összevéve a bel és külterületet, az 1929/1930 iskolai évben az elemi iskolai növen-

dékeke száma 3693 fő volt.  

Az elemi iskolák mellett működnek úgy a bel, mint a külterületen a gazdasági to-

vábbképző iskolák. A belterületen az 1929/30 iskolai évben 179 növendék volt. A tanítás 

a róm. kath. és ref. iskola tantermeiben folyik. A külterületen az állami iskolai tanítók 

vezetik iskolájukban a gazdasági továbbképző iskola tanítását.  

Törökszentmiklóson 1885-ben alapították meg az 1884. évi CVII. törvénycikk értel-

mében az iparos tanonc-iskolát. A törvény kimondja, hogy minden település ahol a 30-at 

meghaladja az iparos tanoncok száma, ilyen iskolát kell létrehozni. Az iskolát a község 

tartotta fent. A növendékek tanultak írni, olvasni, számolni, rajzolni, nyelvtant, földraj-

zot, történelmet és a természeti ismereteiket is képezték. A tanoncok száma, 1929-ben 

már 310 volt. A tanítás a polgári fiúiskola tantermeiben történt. Az iskola esti iskolaként 

                                                           
18 Törökszentmiklós és Vidéke 1930. július 16. 

19 Oravecz Tivadar, Törökszentmiklós község fejlődése Erdélyi Kálmán főjegyző munkásságának 

tükrében. Szakdolgozat 24-25. oldal 
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oktatta a tanulókat, „a tanítás este 6-kor kezdődött, célja a mestere mellett inasként a 

szakmát tanuló ifjú általános műveltségének növelése volt.” 20 

A gazdasági ismétlőiskola 1900. január 1-én kezdte meg a működését. Ebben az is-

kolában az elemi iskolát végzett 12-15 éves tanulókat oktatták. Már az első évben 7 

népiskolai tanítóval és 457 tanulóval indult az oktatás. Ezt az iskolát is a község tartotta 

fenn, s itt is elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek a tanoncok.  

1927-ben kapott új épületet a Schiff Fülöp által 1893-ban alapított polgári fiúiskola. 

„Igazgatója: Szokola Ottó, tanárikar tagjai. Növendékeinek száma: I. o. 43, II. o. 28, III. 

o. 27, IV. o. 21, összesen 119 

Polgári leányiskola igazgatója: Stelzer Adél. Növendékek száma: I. o. 23, II. o. 30, 

III. o. 20, IV. o. 17, összesen 90.  

Községi óvoda kettő van, egyik az alvégen, másik a felvégen. Növendékek száma 

120-120, összesen 240.”21 

5.3. A polgári fiúiskola alapításának körülményei 

Törökszentmiklóson mindig is kiemelt jelentősége volt az oktatás kérdésének, már a 

vizsgált időszakot megelőzően is. Ezt bizonyítja az 1903. évről szóló elöljárósági jelen-

tés is: „Hogy községünk mily áldozatot hoz évenként kulturális czélokra, kitűnik az évi 

                                                           
20 Kuncze Imre emlékkönyv, Városvédő és –Szépítő Egyesület Törökszentmiklós 2005. szerző: 

Galsi Zoltán 

21 Törökszentmiklós és Vidéke 1930. július 30. 
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számadásból, mely szerint az oktatási czélokra a lakosság egyenes adója után 20% 

esik.”22  

Törökszentmiklóson a polgári fiúiskola története egészen 1893-ig nyúlik vissza, ami-

kor Schiff Fülöp megalapította magániskoláját. Kezdeményezése elnyerte a város veze-

tőinek támogatását is, hiszen tudjuk, hogy az 1896-97- es tanévtől díjtalanul használhatta 

a város tulajdonában lévő ingatlant.  

1899-ben megjelent az igény, hogy ezt a Jász- Nagykun- Szolnok megyében egyet-

len! polgári fiúiskolát átalakítsák hét osztályos állami iskolává. Ehhez azonban nem volt 

elég a város támogatása, kormányzati segítségre is szükség volt. Az állam kezdetben 

nem zárkózott el, „sőt e czélra tehetségéhez mért anyagi áldozattal is hajlandó hozzájá-

rulni” Ezután egy 15 fős bizottságot állított fel a város elöljárósága, akik megtettek min-

den előkészületet az új iskola létesítése céljából: kidolgozták a tanítás menetét, az iskola 

tervei is készen álltak, megszervezték az építést, kiszámolták a berendezés és a működte-

tés költségeit. Minden a legjobb úton haladt, hiszen a társadalom valamennyi rétege 

támogatta az új iskola létrehozását.  

Sajnálatos módon az állam az 5 éves tárgyalások és huzavona végén mégsem 

támogatta anyagilag ezt a vállalkozást, de Törökszentmiklós elöljáróság már végig sze-

rette volna vinni a tervet, így a fenntartását elvállalta. Új iskolaépület építését is tervbe 

vették, de ez a vállalkozás ismeretlen okból meghiúsult. Az emberekben azonban to-

vábbra is mélyen élt a polgári fiúiskola új épületének vágya, melyet külső körülmények 

mindig megakadályoztak. 

                                                           
22 Galsi Zoltán (2005), Kuncze Imre emlékkönyv, Városvédő és –Szépítő Egyesület, Törökszent-

miklós 
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5.4. Sajtóvita az iskolaügyről 

A Törökszentmiklós és Vidéke című helyi újság, 1921. december 6-ai számában 

Cserghő Mihály a polgári fiúiskola tanára egy nyílt levélben fordult a község „első pol-

gárához” Dr. Almásy Imre grófhoz. Tájékoztatta, hogy egy olyan mozgalom nevében 

kéri a segítségét, melynek célja, hogy „Törökszentmiklóst, ezt a jobb sorsra érdemes 

nagy és népes Alföldi községet kiemeljük, előbbrevigyük abból az elhagyatottságból, 

melyben jelenleg kulturális téren van.”23 Úgy gondolták, hogy e cél elérése érdekében a 

legfontosabb feladat a polgári fiúiskolát – „mely hivatva volna a község ifjúságából 

kellően művelt, az élet gyakorlati szükségletei iránt érzékkel bíró embereket nevelni, 

szégyenletes elmaradottságából kiemeljük és kifejlesszük arra a színvonalra, melyre 

fontosságánál fogva jutnia kell.”24 

Saját bőrükön érezték, hogy ebben a megnyomorított hazában annyira megnehezült a 

küzdelem a létfenntartásért, hogy új módszerekre és új eszközökre van szükség. Ahogy 

ők fogalmaztak: „A kulturális téren eddig teljesen elhanyagolt falut, a vidéket birtokába 

kell juttatni azoknak a szellemi és más egyéb képességeknek, melyek nélkül a háború 

elvesztése és megcsonkításunk miatt megnehezült létért való küzdelmet sikerrel ki nem 

állhatjuk. Ezeket a szellemi fegyvereket és más képességeket jelenleg vidéken egyetlen 

egy intézmény adja, s ez az iskola.”25 

Helyi szinten ez az iskola a polgári fiúiskola, melyben áldatlan állapotok között folyt 

a tanítás így ennek a fontos feladatnak képtelen eleget tenni. Szükséges volt tehát egy új 

                                                           
23 Törökszentmiklós és Vidéke: 1921. december 6. 

24 Törökszentmiklós és Vidéke: 1921. december 6. 

25 Törökszentmiklós és Vidéke: 1921. december 6. 
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helyen felépíteni egy modern, a kor követelményeinek megfelelően felszerelt polgári 

fiúiskolát. Jól tudták, hogy ez olyan anyagi ráfordítást igényel, amit a község egymaga 

képtelen kifizetni. A költségek nagy részét állami segítségből szerették volna fedezni. 

Sajnos ebben a zűrzavaros időszakban nem remélhettek segítséget attól az államtól, 

melynek jövedelmi forrásai nagyon megfogyatkoztak, és amely még a meglévő forráso-

kat sem tudja az új viszonyok között jól kihasználni.  

Ekkor megpróbálták az iskola ügyét társadalmi együttműködés segítségével, támoga-

tókkal megoldani. Felkérik Dr. Almásy Imre grófot az új polgári fiúiskola alap összeho-

zásának megindítására, valamint arra, hogy vesse latba befolyását, használja fel kapcso-

latait a lehetséges adományozók meggyőzésére. Elsősorban a Törökszentmiklósi közép 

és nagybirtokosokra illetve bérlőkre gondoltak, hiszen ez számukra is kedvező befekte-

tés lenne. Azt mondhatjuk, hogy komoly adományokra számítottak „itt nem pár száz, 

sem egy pár ezer koronás adományra van szükség, hanem egy olyan összegre, mellyel a 

pénz mai értéke mellett kezdeni is lehet valamihez.”26 Egy ilyen alap összegyűjtésétől 

azt remélték, hogy könnyebben kaphatnak állami támogatást az építkezéshez. A vállal-

kozás fontosságát jól mutatja a következő idézet: „Ez egy olyan vállalkozás lenne, me-

lyet egy évszázadban talán egyszer, mint a jövő nemzedéknek szóló hasznos befektetés-

ként helyeznénk el.”27 

Dr. Almásy Imre gróf az újság 1922. január 11-ei számában válaszolt a nyílt levélre, 

melyben biztosítja Cseghő Mihály tanár urat, hogy mindent meg fog tenni lehetőségei-

hez képest, hogy előremozdítsa az ügyet. Azonban felveti, hogy ha Törökszentmiklós és 

                                                           
26 Törökszentmiklós és Vidéke: 1921. december 6. 

27 Törökszentmiklós és Vidéke: 1921. december 6. 
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környéke valóban össze tudna hozni egy több milliós alapot, akkor azt inkább egy szak-

iskola felállítására használják fel, mely szaktudást biztosítana sok paraszti család gyer-

mekének. Nem pedig egy az általános műveltség színvonalát ugyan emelő, de semmi 

szaktudást nem nyújtó polgári iskolát.  

Ez a dilemma nem csak helyi szinten, hanem a nagypolitika szintjén is tetten érhető. 

Klebelsberg Kunó így nyilatkozott a „polgári iskola vagy szakiskola?” kérdésében: „Iga-

za van annak a pesti jóravaló iparosembernek, aki négy polgári osztály nélkül nem vesz 

fel műhelyébe tanoncot, mert a modern, komplikált termelési módok, az új, kényes mű-

szerek, gépek és szerszámok mellett az értelmetlen ember többet árt, mint használ. A 

mezőgazdaságban is rohamosan tért fog hódítani a motoreke, a traktor, a földek villamos 

besugárzása és hasonlók… mindezt nem lesznek képesek értelmetlen tömegek elvégez-

ni.”28 

1923 nyarán a képviselőtestület elfogadott egy határozatot, mely szerint a legsürgő-

sebb tennivalók között is első helyen az új polgári fiúiskola ügye jöhet számításba, s 

mihelyt a községnek valamelyest több anyagi ereje lesz, hozzákezdenek a megvalósítás-

hoz. Ezért váltott ki felháborodást, amikor 1924-ben elkezdték a téglajárdák betonjárdák-

ra történő felcserélését. Sokan a község lakó közül sokkal fontosabbnak ítélték az isko-

lát, mint a járdát. Mert tudták, hogy minél több és jobb iskolája van a településnek, minél 

inkább kinevelik, művelik a népet, annál kevesebb rendőrre, csendőrre és börtönre lesz 

szükség. „Egy művelt népet mindig könnyebb volt kormányozni, mint a műveletlent. 

…mi inkább eljárunk a téglajárdánkon sáros lábbelivel még akkor 10 évig is és szíve-

                                                           
28 Glatz Ferenc (1990) Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és 

írásai (1917-1932) Európa könyvkiadó, Budapest 269. oldal 
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sebben nézzük, ha polgáraink egy kicsit sárosabban is, de művelt okos fővel téglajárdán 

járnak, mint bután és műveletlenül betonjárdán feszítsenek. Községünk kulturális szín-

vonalát nem járda fogja emelni, hanem az iskola és polgáraink kiművelt esze és szíve.”29 

A képviselőtestület mindenkit megnyugtatott, hogy az iskola ügyében is lesz előrelé-

pés, de a járda építését elkezdték. S valóban nem kellett már sokáig várni az eredmé-

nyekre, hirtelen felgyorsultak az események. 

5.5. Az új épület felépítése 

1924 februárjában a közgyűlés végre elhatározta magát, hogy új épületet építtet a 

polgári fiúiskola számára. Erre valóban nagy szükség volt, hiszen egyenesen azt állítják, 

hogy „Mai állapotában ez az iskola nem maradhat, mert szégyene az a kultúrának.”30 Az 

iskola elhelyezésében már nem volt ekkora egyetértés. A képviselőtestület és a város is 

két táborra szakadt. Az egyik álláspont szerint mindenképp a központban kell felépíteni 

az iskolát – a képviselőtestület egy része ezt támogatta -, hogy „a város díszéül szolgál-

jon”. Azonban a központban már nem volt üres telek, az épületek lebontása pedig csak a 

költségeket növelte volna. Különben is, ha itt épül meg, akkor nem lett volna elég hely 

az udvarnak és a játszótérnek. Az elöljáróság viszont úgy gondolta, hogy „az új iskola az 

állomás melletti telken helyeztessék el”, ami kedvezett a bejáróknak. Ám mégis problé-

mát jelentett az, hogy kb. 1 kilométerre fekszik a városközponttól, így a városi tanulók-

nak sokat kell sétálniuk. Viszont „ezen a telken mindenre jut bőven, az iskolára nézve 

pedig ez az első fontosság.”  

                                                           
29 Törökszentmiklós és Vidéke 1924. január 16. 

30 Törökszentmiklós és Vidéke 1924. február 27. 
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Tekintettel kellett lenni arra is, hogy a tanulók létszámának gyors szaporodása miatt 

előbb utóbb több párhuzamos osztályokat kell indítani. Tehát az épületnek – a tervrajz 

szerint - kibővíthetőnek kell lennie. „Azután figyelemmel kell lenni a tornacsarnok mel-

lett egy olyan tágas és a szükséges tornaszerekkel felszerelt udvarra is, ahol a testgyakor-

lás a téli és hidegebb időszakokat kivéve állandóan folyhat.”31 Valamint az is fontos volt, 

hogy az intézet mindenkori vezetőjének, igazgatójának szintén ott kellett laknia.  

1924. március 18-án végül az utóbbi javaslatot fogadta el a gyűlés. Megbíztak egy 

négytagú küldöttséget, hogy egy 1,5 milliárd koronás hosszú lejáratú kölcsönt eszközöl-

jön ki a minisztériumban, azonban ez nem sikerült. Ezért kényszerült a város külföldi 

hitel felvételére, azonban ez időbe telt. 

Pályázatot írtak ki az épület megvalósítására, melyre a következő kivitelezők jelent-

keztek: (az összegek ezer pengőben értendők, és nem a kerekítés szabályait alkalmazták, 

hanem az 1000 pengőnél kisebb összegeket egyszerűen elhagyták.) 

− Monor és vidéke Szövetkezet  236 

− Vágó és Kovács Bp. 246 

− Sipos István Szolnok 253 

− Madas és Gyora Szolnok 263 

− Lipták és Társa Törökszentmiklós 264 

− Ruttkay Ödön Aszód 265 

− Hoffmann és Társai Törökszentmiklós 280 

− Menczel K. Bp. 270 

− Kollé Imre Bp. 290 

                                                           
31 Törökszentmiklós és Vidéke 1924. február 27. 
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− Steiner József Bp.  290 

− Marcsekényi és Társa Bp. 29632 

A város vezetése nem a legolcsóbb ajánlatot fogadta el, hanem azt, aki a legreálisabb 

és legpontosabb számítást végezte az egyes tételeknél éppúgy, mint a végösszegnél. 

Ilyen alapon az új iskola építését az Alföldy és Sipos cég nyerte el. A helyi sajtóban így 

nyilatkoztak erről: „Hatalmas monumentális épület, ha az ember csak a tervrajzra néz rá, 

előre látja micsoda gyönyörű épülete lesz ez községünknek.” 33 

1927. március 9-én megkezdték az építkezési munkálatokat. 1927. április 27. –én el-

helyezték az alábbi feliratot az újonnan épülő járásbírósági és polgári fiúiskola épület 

falába az emlékiratot: 

„In nomine dei. Ezen épület (épült az Urnak 1927-ik évében. Ezen időben megcson-

kított hazánk Kormányzója vitéz nagybányai Horthy Miklós, miniszterelnöke pedig gróf 

Bethlen István. Az épületet Törökszentmiklós nagy község emeltette. A község jelenlegi 

állapota az alanti: (Itt egy hosszú leírás következik a város akkori állapotáról.) Magyar-

ország pénzegysége a pengő, melyből e kis ismertetéshez 1 drb. 5, és 1 drb. 10 pengős 

bankjegy van mellékelve. A magyarok Istene áldja meg Nagymagyarországgal utódain-

kat.”34  

„Az emlék íratot egy légmentesen elzárt pezsgős palaczkba zárták s mellé egy 10 és 

egy pengős bankjegyet tettek. Mind két helyen Erdélyi Kálmán főjegyző mondott alkal-

                                                           
32 Törökszentmiklós és Vidéke 1927. február 9 

33 Törökszentmiklós és Vidéke 1927. január 12. 

34 Törökszentmiklós és Vidéke 1927. április 20. 
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mi beszédet a nagy számban összegyült közönség előtt, mely után a palaczkot rögtön 

befalazták.”35 A képek az építkezésről 8-9. számú mellékletben szerepelnek. 

Az átadási ünnepségre még ugyanebben az évben, 1927. szeptember 25-én került sor, 

mint ahogy erről a Törökszentmiklós és Vidéke szeptember 14-ei száma tájékoztat. Az 

ünnepségen beszédet mondott Erdélyi Kálmán főjegyző, melyből jöjjön egy kiragadott 

részlet:  

„… Nem tudom ugy érzi-e más, de én ugy érzem, hogy Istennek tetsző munkát vé-

geztünk, amidőn a jövő nemzedéknek egészséges, modern hajlékot építettünk, hogy 

szellemileg, testileg magukat kiképezhessék s ennek a megtépett, lerongyolódott szegény 

magyar hazának erős lelkű és testű harczosai lehessenek!”36 

Ezzel végre megoldódott a belterületi oktatás immár 30 éve húzódó problémája. A 

polgári fiúiskola új épületét lásd a 10. mellékletben. 

5.6. Az iskola működésének sikere 

A város elöljárósága az iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából a világhábo-

rúra való tekintettel nem rendezett ünnepséget. Viszont kiadott egy kibővített évkönyvet, 

mely egy visszatekintő részt is tartalmaz, ami jó forrásként használható az iskola sikeres-

ségének vizsgálatára. 50 esztendő alatt 1.368 tanuló végezte el a polgári fiúiskolát, ösz-

szesen pedig 6.873 tanuló látogatta azt. Ez az 1300 gyermek 50 év alatt igen kevésnek 

tűnhet, de a helyzet nem volt ilyen elszomorító. Az iskola igazgatója így érvelt37: Ha arra 

                                                           
35 Törökszentmiklós és Vidéke 1927. március 9. 

36 Törökszentmiklós és Vidéke 1927. október 12. 

37 Magos János (szerk.) (1943): A Törökszentmiklósi Községi polgári fiúiskola évkönyve 1942/43 



160 

gondolunk, hogy egy 4 polgárit végzett szülő a saját 2-3 gyermekének taníttatásakor nem 

fog megelégedni az elemi végzettséggel, akkor nem is kell sok nemzedéket számítanunk 

és már is hatalmas arányokban megnövekedik a tanult magyar középosztály tagjainak 

száma. 

A szülők fokozódó érdeklődése az intézmény iránt meg is mutatkozott abban, hogy 

az induló osztályok létszáma mindig magas volt. Az iskola kényszerhelyzetbe is került, 

hiszen az 1940-es évek elejére férőhely hiányában már évente 40-50 tanulót kellett visz-

szautasítaniuk. Az új iskolaépület nélkül ezt a növekvő igényt a polgári iskola iránt nem 

lehetett volna kielégíteni. S összehasonlíthatatlanul jobb oktatási környezetet biztosított a 

gyermekek számára. 16 évvel az építés után is így méltatták az építőket. „34 évig bérelt 

lakásokban, egészségtelen poros levegőjű szobácskákban kellett összehuzódniok az 

osztályoknak, ma azokhoz képest palotában, tágas, szellős, jól felszerelt kényelmes tan-

termekben fejlődhet az ifjuság testi és szellemi ereje”38 

Az évkönyvből arra is válaszokat kapunk, hogy az 1920-30-as években végzett diá-

kok mire is vitték az életben. A legkülönfélébb életpályákon megtalálhatóak voltak az 

egész országban. Akadtak közülük csendőrök, rendőrök, pénzügyőrök, vagy bankokban 

és hivatalokban, mint írnokok, akik közül a legjobbak még bankigazgatók vagy községi 

jegyzők is lettek. Lelkeket mentettek, mint papok, életeket mentettek, mint orvosok, 

vagyont mentettek, mint ügyvédek. Azonban a legtöbben – jobban megfelelve a polgári 

iskola eredeti céljainak – mint iparosok gyárakat vezettek, vagy önálló mesterként szol-

gálták a közösséget, mint kereskedők közvetítették az iparcikkeket és a föld terményeit, 

                                                           
38 Magos János (szerk.) (1943): A Törökszentmiklósi Községi polgári fiúiskola évkönyve 1942/43 
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mint gazdák verejtékes munkával termelték meg a javakat maguk és a honfitársaik szá-

mára. 

5.7. A Polgári Leányiskola 

Egy polgári leányiskola alapítására tett többszöri sikertelen kísérlet után végül Kutas 

Bálint református lelkész kezdeményezésére 1906-ban 7 szülővel összefogva sikerült 

életre hívniuk az intézményt. Szükség is volt a környéken egy új polgári leányiskolára, 

hisz a szolnoki iskola túlzsúfolt volt, így már nem tudta a helyi igényeket maradéktalanul 

kielégíteni. 

A felmerülő költségeket nyolcadmagával vállalta magára A helység kérdését is sike-

rült egyelőre megnyugtatóan rendezni, ugyanis a Pánthy-zárdától (lásd 11. számú mel-

léklet) alig pár száz lépésnyire sikerült egy a tanítás szempontjából alkalmas helyiséget 

berendezniük. Így a vidékről bejáró leánykák az internátusban olcsó szállást, ellátást, 

nevelést kaphattak, a polgári leányiskolába járva pedig polgári oktatásban, nevelésben 

részesülhettek. 

Az első tanévet helyből és vidékről 26 rendes és 19 magántanuló kezdte meg az új in-

tézetben. S már ekkor felmerült az intézmény községivé tételének gondolata az iskola 

biztosabb jövőjének biztosítása szempontjából. Az első évben kiadott értesítőből kiderül, 

hogy elsősorban a kereskedők és a helyi értelmiség tagjai taníttatták leányaikat az intéz-

ményben. (12-13. számú melléklet) 

Az iskola szerény körülmények között, adományokból és állami, valamint községi 

segélyekből 1908-ig zavartalanul működött. Azonban a 99000/1908 sz. kultuszminiszteri 

rendelet kimondta, hogy ha valamelyik társulati iskola a kiszabott rövid idő alatt nem 
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teremti meg azokat a feltételeket, melyeket az ezen túl keletkezőkre megállapít a rende-

let, akkor a nyilvánossági jog el fog veszni ezen intézmények számára. 

A legnagyobb probléma egy olyan a zárdához közeli épület biztosítása volt, melyben 

a négy osztály négy tanteremben tanulhat, úgy, hogy a rajztanítás is biztosított legyen, s 

irodának, szertárnak való szobák is rendelkezésre álljanak. Végül az utolsó előtti pilla-

natban az államtól sikerült kieszközölni 29160 korona támogatást. Így megindulhatott az 

új telek vásárlása és az épület felújítása. 4 okleveles tanárnőt is sikerült szerződtetnie az 

iskolának. 

A feltételek biztosítása után csendesen, de magas létszámmal működött tovább. 

Csendesen, ami a helyi sajtót illeti. A polgári fiúiskola központi szerep mellett mostoha-

testvérnek tűnhet a polgári leányiskola. Elvétve találhatunk néhány cikket tornaverse-

nyekről és kézimunka kiállításokról, melyek nagyon népszerűek voltak. Azonban ez nem 

jelenti azt, hogy kevésbé tartották volna fontosnak, hiszen amikor az iskola bajba került, 

erélyesen kiálltak mellette. 

Ennek megfelelően a sajtóban 1935-ben tűnik fel ismét markáns módon a polgári le-

ányiskola ügye, amikor egy mozgalom indult meg az iskola államosításáért. A magas 

tandíj miatt igen kevés tanuló járt az iskolába, s már – egyes felvetések szerint – a lét-

alapja került veszélybe. Az iskola benépesülésére vonatkozó adatok szerint valóban az 

1934-35-ös tanévben volt a mélypont. Az újság kiállt az aláírásgyűjtés mellett, s így 

érvelt az iskola ügye mellett: 

„Már pedig Törökszentmiklós községének fontos szüksége, hogy leányainak a polgá-

ri iskola által nyújtott nevelést megadhassa, mert hiszen a női nemre vár a családnevelés 

feladata, amelynek feltételen szüksége a minimális polgári nevelés. Törökszentmiklós 
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nagyközség társadalmának nemcsak kulturális hanem existenciális kérdése a leánypolgá-

ri fennmaradásának biztosítása.”39 

A polgári fiúiskolához hasonlóan nagy hangsúlyt fektettek a vallásos, hazafias neve-

lés. „Nevelői eljárásunk egyik kitűzött célja, hogy a gondjainkra bízott leánykákból 

istenfélő, hazafias, erkölcsös gondokozású honleányokat neveljünk.”40 A hazafiasság 

érzésének fenntartására az iskolai ünnepségek, ifjúsági összejövetelek szolgáltak: Ifj. 

Vöröskereszt ünnepsége, Csecsemővédelem, Magyar ipar pártolása, Hazafias filmek. A 

Trianoni békeszerződés megkötése után azonban – saját bevallásuk szerint – minden 

törekvésük az volt, „hogy drága hazánk elszakított területeinek visszaszerzése utáni 

vágyat és törekvést növendékeink lelkében ébrentartásuk és erősítsük.” 

Ha összehasonlítjuk az 1925-26-os iskolai értesítőben szereplő táblázatot (14. számú 

melléklet) az indulás évében, 1906-ban közzétett adatokkal akkor a következőket álla-

píthatjuk meg. Már nincsenek döntő többségben az iskolában tanuló gyermeke szülei 

között a kereskedők és a helyi értelmiség tagjai. A legnagyobb arányban az iparos szülők 

járatják leányukat polgári iskolába. A mezőgazdaságból élő szülők is nagyobb mérték-

ben taníttatják itt leányukat, mint a kereskedő szülők.  

A leányiskolában működött a Dobó Katalin sportkör, valamint a Zrínyi Ilona önkép-

ző kör is. Az önképzőkör keretein belül zene és táncoktatáson vehettek részt a tanulók, 

valamint lehetőségük volt nemzeti érzelmű szavalatokat előadni és a természet szépsége-

it ábrázoló rajzok készítésére is. Az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület tagjai zsebkendőket, 

                                                           
39 Törökszentmiklós és vidéke 1935. április 17. 

40 Stelczer Adél (1926): A Törökszentmiklósi Polgári Leányiskola értesítője az 1925-26. iskolai 

évről. Kongrácz János könyvnyomdája, Törökszentmiklós. 8. oldal 
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díványpárnákat, terítőket és kis babaruhákat készítettek, melyeket eljuttattak a rászoruló, 

szegény családok számára. (Az iskola benépesülésére vonatkozó táblázatot lásd a 15. 

számú mellékletben) 

6. A polgári iskola társadalomformáló szerepe 

6.1. Emberformáló szerep 

„Iskolánk működésének célja az, hogy tanulóinkat meg-

nyerjük a hazaszeretetnek, a magyar nemzeti eszmének, a 

művelődésnek és a vallás ápolásának.”41 (Magos János 

igazgató) 

 

A tanári testület tagjai igyekeztek minél jobban megfelelni a nevelés és az oktatás 

nehéz feladatának. A tanév folyamán értekezleteket is tartottak, ahol főleg nevelési, 

módszertani kérdéssekkel foglalkoztak. Valamint a vallásos és hazafias nevelésre fordí-

tottak nagy hangsúlyt. A római katolikus vallású tanulók tanári kísérettel vettek részt a 

vasárnapi és ünnepnapi szentmiséken, szentgyónásokon és a szentáldozásosokon. Húsvét 

előtt lelkigyakorlaton is részt vettek. A református tanulók ugyancsak tanári kíséret mel-

lett vettek részt az Istentiszteleteken, a vallásos estéken és az előkészített növendékek 

konfirmáltak és Úrvacsorát vettek. A lelki elmélyedésre szánt csendes napokat is megtar-

tották.42 

                                                           
41 Magos János (szerk.) (1943): A Törökszentmiklósi Községi polgári fiúiskola évkönyve 1942/43 

42 Magos János (szerk.) (1943): A Törökszentmiklósi Községi polgári fiúiskola évkönyve 1942/43 
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A bennük lévő erő és érték az erkölcsi nevelés szempontjából felbecsülhetetlen. „Az 

ima a lélek magasba szárnyalása az erkölcsi események felé. A böjt önuralomra nevel 

bennünket, megtanulunk lemondani alacsony testi kívánságokról magasabb lelki jutal-

makért. A fogadalom növeli az akaratunkat és elhatározásainkat, a lelkiismeretvizsgálat-

tal pedig fölfedezhetjük és megvilágíthatjuk saját hibáinkat”.43 Ezért van a vallásos neve-

lésnek rendkívüli értéke. 

A hazafias érzés ébrentartására és fokozására nagy gondot fordítottak. A tanítást 

mindig az előírt imával és a Magyar Hiszekeggyel kezdték és fejezték is be. Felhívták a 

figyelmet a hadirokkantak tiszteletére és támogatására. Kiemelt figyelmet fordítottak a 

Nemzeti Zászló kultuszának tiszteletére. A polgári leányiskolában felhívták a növendé-

kek figyelmét az alkohol káros és erkölcsrontó hatására. 

„A nevelés legfontosabb célja, hogy a gyermekből erkölcsös, becsületes, munkásem-

ber legyen. Erkölcs nélkül az ember veszedelme önmagának és a társadalomnak. Tegyen 

meg mindent a szülő, hogy gyermekéből testileg-lelkileg derék embert neveljen. Az 

erkölcs forrása a vallásos érzés. Minthogy ennek az érzelemnek az alapja az Istenben 

való hit s a benne való föltétlen bizalom, így az első dolog ezt megalapozni, felébreszteni 

és állandóan ébren tartani.”44 

A tanárok a szülői értekezletek keretein belül a tanulók szüleit is bevonták a nevelő 

munkába, hisz a nevelés elsődleges színtere a család. A gyermek nevelése a szülő köte-

lessége, mely egyformán vonatkozik a gazdag és szegény szülőkre. Becsületbeli köteles-

                                                           
43 Törökszentmiklós és Vidéke 1939. május 10 

44 Törökszentmiklós és Vidéke 1939. május 10. 
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sége ez, melyet magukra vállaltak a családalapítással; kötelesség a gyermek és a társada-

lom iránt is. 

Évente átlagosan 2-3 szülői értekezletet tartottak, melyek nagy érdeklődés mellett 

folytak le. Elsősorban az iskolai rendszabályokat, a tanulás helyes módját és más idősze-

rű kérdéseket tárgyaltak meg, de különböző értekezéseket is tartottak, melyek a szülők-

nek nyújtottak segítséget nevelési kérdésekben. Ilyen értekezések az alábbi címekkel 

folytak: Magos János: „A gyermeki lélek fejlődése”, Molnár Károly: „A jó szülő” , 

Szokolai György: „Gyermekhazugságok” , Benedek Lajos: „A szülő nevelői hatása”, 

dr. Csergő Mihály: „A szülő és a gyermek jogi viszonya” 

Az alábbi részlet Benedek Lajos előadásából való: „A jó szülő nemcsak őrködik, ha-

nem irányítja is gyermekét. Nem elégszik meg azzal, amit az iskolában tanul, hanem arra 

törekszik, hogy a maga tudásából, helyes élettapasztalatából is juttasson gyermekének. 

Nem könyvbeli tudományt értek, hanem nemes, szép, okos erkölcsi példákat, tapasztala-

tokat, eseteket, milyeneket minden szülő ismer. 

A gyermek fejlődésében a test és a lélek szoros kapcsolata arra int, hogy a test neve-

lését sem szabad elhanyagolni. A szülőnek ezt is ismernie kell, mert ebben sem minden 

gyermek egyforma. A beteg test zavaróan hat a lélekre, az egészséges test viszont bizto-

sítja a szellemi fejlődést is. A test nevelésének igen fontos eszköze a jó levegő, a tiszta-

ság, a rendes életmód, a rendes táplálkozás, a helyes munkabeosztás, a vidám környezet. 

Az a gondolat, hogy a gyermek szabad idejüket a szabadban foglalkoztatva töltsék el, 

a cserkészet intézményében van leginkább megvalósítva. A cserkészet intézménye kitű-
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nő nevelői eszköz. Népszerűsége annak köszönhető, hogy törvényei a gyermek öntevé-

kenységére van alapítva.”45 

E szellemnek megfelelően már 1925-ben megalakult a polgári fiúiskolában a Hunya-

di László cserkészcsapat. A község hagyományos mezőgazdasági jellegéből fakadóan 

nagy hangsúlyt fektettek a növény és állatvédelem oktatására és a helyes hozzáállás 

kialakítására. A tanulók egy közel 2200 m2 területű kertészeti gyakorló területen - me-

lyet a község ingyenesen biztosított számukra - sajátíthatták el a földművelés, gyümölcs-

termesztés fortélyait. 

A munkára nevelés ügyét elsősorban a rajz, kézimunka, gazdaságtan és természetraj-

zi tárgyakkal igyekeztek kapcsolatba hozni. 

Az iskolában a nevelés folyamán a szükségeshez képest jutalmaztak és büntettek is. 

A büntetést leginkább a testi büntetés, vagyis pálcázás formájában alkalmazták. Ebből 

már a korszakban is nagy viták bontakoztak ki a mindennapi életben éppúgy, mint a 

helyi sajtóban. A beszámolók szerint nem csak a tanárok egy része, hanem a szülők egy 

része is az intenzívebb használata mellett foglalt állást. Zeke Dániel a polgári fiúiskolai 

tanár az alábbi végső megállapítást teszi: „A pálcát tehát hagyjuk meg a tanító kezében, 

aki azt jósággal és atyai szeretettel alkalmazza a gyermek, a szülők és a társadalom javá-

ra.”46 

                                                           
45 Törökszentmiklós és Vidéke 1939. május 3. 

46 Törökszentmiklós és Vidéke 1933. május 1. 
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6.2. Műveltséget adó szerep 

A polgári fiúiskolában, mind a négy osztályban hetente egy hittan órát tartottak, a 

vallásos elmélyülést szolgálva ezzel. Az első osztályos tananyag a fennmaradt évköny-

vek47 tanulsága szerint a következő volt. 

Magyar irodalomból az értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás elsajátítása, az 

olvasottak tartalmának megmagyarázása és szabadon való elbeszélése, betanult versek 

szavalása.  

Magyar nyelvtanból az egyszerű mondat és a mondatrészek megkülönböztetése, 

szók, szóhangok, szótagok, betűk, mondatok fajai, szófajok tiszte a mondatban. Hetente 

3 órában 

Földrajzból Magyarország részletes ismertetése különös tekintettel a természeti vi-

szonyokra, heti 2 órában 

Számtanból a számolás és mérés: Természetes számsor, tizedes számrendszer, egész 

és törtszám, mértékek, átváltás és összevonás. Négy alapművelet egész és tört számok-

kal. A számok tényezői és többszörösei. Tőszám és összetett szám. Oszthatóság. Legki-

sebb közös többszörös. Legnagyobb közös osztó. Időszámítás. Heti 3 órában. 

Mértanból geometriai elemek. A pontok, vonalak és szögek fekvései és mérési vi-

szonyai. Az egyenes és görbe vonalak. Az egyenes vonal iránya. Az egyenes és szakasz 

meghatározása és megnevezése. Alapműveletek egyenesekkel. A legegyszerűbb síkido-

mok tulajdonságai és átalakítása. Az egyenes és körvonal felosztása egyenlő részekre. 

Körök és ívek. Szögek: Három és négyszögek osztályozása. Az idomok összeillősége, 

                                                           
47 A Törökszentmiklósi Községi Polgári Fiúiskola értesítője. Az 1908-1909-es tanévről. 
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szimmetriája, hasonlósága és a terület meghatározása. A kerülék és néhány görbe vonal. 

Hetente 2 óra. 

Természetrajzból a téli hónapokban a tananyag az ásványtan volt. Az őszi, tavaszi 

és nyári hónapokban növénytanból a virágos növény szervei és az egyes osztályokat 

jellemző növények tárgyaltattak. Hetenként 3 órában. 

Szabadkézi rajzból kézgyakorlatokat végeztek az egyenes és görbe vonalakkal. Az 

ezekből alkotott egyszerű síkdíszítések után átmenet a természet után való rajzolásra. A 

tanulók által szabadon választott növénylevelek, virágszirmok stb. természethű rajzolása 

és festése. Hetenként 2 órában. 

Mértani rajzból a szerkesztő síkmértan elemei eszközökkel. A vonal, kör, szög. A 

különféle helyzetű merőlegesek szerkesztése. A három-, négy- és sokszögek. A spirál és 

csigavonalak. Különböző ellipszisek. Egybevágó, hasonló és szimmetrikus idomok. 

Mértani síkdíszítések. Hetenként 2 órában. 

Énekből szöveges dalok keretében: hangsor, vonalrendszer, violin kulcs, hangje-

gyek, szünjegyek, hangjegyírás és olvasás. Hetente 1 órában. 

Az iskola elvégzéséhez azonban a különböző műveltségi területek magasabb fogú 

ismerete volt szükséges. Mint látható igen sokrétű ismereteket szerezhettek a tanulók, 

melyek szervesen kacsolódtak a mindennapi élet kihívásaihoz. A kimeneti követelmé-

nyek a következők voltak: 

Magyar irodalomból az olvasottak elbeszélése és magyarázása. Költemények szava-

lása 
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Nyelvtanból stílus általános törvényei. Az értelmes írás és stílus sajátosságai. Szer-

kesztéstan. Rhetorika. Elbeszélések és leírások fogalmaztatása. Polgári ügyiratok és 

okiratok készítése. 

Német nyelvből a cselekvő igeragozás. Olvasmányok, versek fordítása magyarról 

németre. Az olvasottak alapján beszélgetés. 

Történelemből a világtörténelem, az ókori, Keleti népek. Görögök és rómaiak törté-

nete. Középkor. Keresztes háborúk. Germán népek és országuk alakulása. Felfedezések. 

Földrajzból a matematikai és fizikai földrajz elemei. A föld alakja és nagysága. A 

föld mozgása. A föld felülete. Légkör. Apály és dagály. Nap. Bolygók. Üstökösök, me-

teoritok és hulló csillagok. Álló csillagok. Ködfoltok és csillaghalmazok. 

Számtanból a pénz fogalma. A hazai valamint a legfontosabb külföldi pénzrendsze-

rek ismertetése átszámításokkal. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltó leszámítolás. Vál-

tókémlés. 

Mértanból a földméréstan általában. A tér felmérése és kiszámítási célja és módoza-

tai. A terület felvételt megelőző munkák. A terület felvételnél használt eszközök ismerte-

tése és alkalmazása különféle esetekben. Mérés akadályokkal. Helyrajzkészítés. Térfogat 

felmérése és köbtartalom kiszámítása alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek 

falai köbtartalmának kiszámításánál.  

Természettanból a testek általános tulajdonságai. A testek mozgása. Különböző 

mozgások. Erő és tömeg. Különböző erők. Erők összetevése és szétbontása. Ugyanazon 

pontban támadó erők eredője. Különböző pontokon támadó erők eredője. Az ingaforgás 

és keringés. Az erők egyensúlya. A testek súlyáról. A halmazállapot. Folyadékokról. A 
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légnemű testekről. A munka fogalma. A gépek. Emeltyű. Emeltyűképen működő egysze-

rű gépek. A lejtő és lejtőképen működő gépek. A gőzgép. Gázmotor. 

Szabadkézi rajzból összetett ékítmények rajzolása, festése. Tervezések. Emberi test-

részek, állatok, növények, házieszközök stb. természet után való rajzolása, festése, ár-

nyékolása. 

Mértani rajzból a mértani testek saját és vetett árnyékának szerkesztése. Metszetek. 

A látkép szerkesztése.  

Az 1920-as évektől kezdve főleg a magyar, a történelem és a földrajzoktatást hatotta 

át az irredentizmus gondolata. A polgári fiúiskolában a tanulmányi kirándulásokat is 

áthatotta. A visszacsatolás után látogatást tettek Kassán, Rozsnyón, valamint megtekin-

tették Krasznahorka várát. 

Működött a Petőfi Sándor önképzőkör, melynek tagjai az előadói és fogalmazói 

készségeiket fejleszthették, önállóságra, tárgyilagos kritikai elsajátításra nevelték őket. 

A polgári leányiskolában a helyi kirándulásokat részesítették előnyben. Az 1939/40-

es iskolaévben a tanulók meglátogattak három különböző témában megtartott járásbíró-

sági tárgyalást, ellátogattak a Gőzmalomba és a Hűtőházba. Megtekintettek egy 

„Radion” mosóporral bemutatott nagymosást. Részt vettek a Stefánia Csecsemővédő 

Intézet egy rendelőóráján, ahol előadást hallgattak a gyermekbetegségekről, az egészsé-

ges és a beteg csecsemők gondozásáról. Felkeresték a helyi ecetgyárat és agyagkészítő 

műhelyt, valamint az év végén látogatást tettek a helyi fényképész laboratóriumában. 

Elképzelhetjük, hogy milyen sokrétű az a tudás, melyre szert tehettek a fiatal leányok 

ezeken a tanulmányi kirándulásokon. 
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A község mindkét polgári iskolája az akkori modern technika újabb vívmányát, az 

oktatófilmet is igyekezett a tanítás szolgálatába állítani. Az oktatófilmek növény és állat-

tanból, földrajzból, természettanból, vegytanból, magyarból és történelemből kerültek 

bemutatásra. A bemutatott filmek száma elérte az évenkénti 60-70 db-ot. 

6.3. A társadalmi felemelkedést elősegítő szerep 

Az iskolai költségek ellenére az iskola-növekvő népszerűségnek örvendett a község-

ben. Az évenként kiadott értesítőkben szereplő kimutatások alapján elmondható, hogy 

leginkább a kisiparos, kereskedő és kisbirtokos családok döntöttek a gyermekük polgári 

iskolában történő tanítása mellett.  

Az 1932-es iskolai értesítőből kiderül, hogy a beiratkozott 179 tanuló közül 132 

helybéli és 47 vidéki.48 A vidéki tanulók nagy számának az oka a polgári fiúiskola elis-

mert, jó hírneve. Azonban a helyi sajtó szerint még növekedhetne a vidéki tanulók szá-

ma, ha az iskola megfelelően olcsó elszállásolást és ellátást biztosítana a vidéki tanulók-

nak. 

Érdekes, hogy az I. osztályt végzett 40 tanuló közül csak 6 szülei voltak kisbirtoko-

sok vagy kisbérlők, 17 szülője volt iparos vagy kereskedő. Ez az első esetben az osztály-

létszámnak csak a 15%, míg az utóbbi esetben 42,5%-. A földműveléssel és az ipar-

kereskedelemmel foglalkozó szülők száma körülbelül ilyen arányban volt a többi osz-

tályban is. Ha figyelembe vesszük, hogy ekkor a község több mint 28000 lelket számlált, 

és hogy a lakosok többsége földműveléssel foglalkozott akkor ez az arány igen elkeserí-

tő. A községben a polgári iskola volt az a hely, ahol az elemi iskolánál nagyobb képzett-

                                                           
48 Törökszentmiklós és Vidéke 1932. július 6. Megjelent a polgári fiúiskola értesítője 
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séget szerezhettek a gyermekek és látható, hogy milyen kevés kisgazda gyermeke vá-

lasztotta a polgári iskolát ekkor.  

A korabeli beszámolók szerint ennek az oka nem lehetett az, hogy drága volt a polgá-

ri iskola. „Akármi lehet az oka annak, hogy a gazdáink nem taníttatják a gyermekeiket, 

csak az nem, hogy „drága”. Manapság talán nincs olyan nehéz helyzetben, mint a keres-

kedők és iparosok és mégis ők taníttatják a gyermekiket, mert tudják, hogy megéri. Csak 

gazdáinknak nem érné meg?”49 

A cikk megjelenését követően, de ettől függetlenül az iskola iskolaszéke kénytelen 

volt a tandíjat 40 pengőről 59 pengőre emelni, holott a lakosság éppen a költségek csök-

kentését várta. A község polgársága attól tartott, hogy a megemelt költségek miatt még 

kevesebb gyermek – elsősorban a földművelésből élő szülő gyermeke – fog ezután be-

iratkozni a Polgári Fiúiskolába. 

Az iskolaszéket e határozatában minden bizonnyal az a szempont vezethette, hogy a 

község terhein valamelyest könnyítsen azáltal, hogy a tandíjakból az iskola pénztárába 

évi 2-3 ezer pengővel több folyjon be. Azonban felmerült a kérdés, hogy valóban így 

lesz-e hisz nem hagyható figyelmen kívül azon körülmény, hogy a polgári fiúiskola 

növendékei nagyrészt olyan szülők gyermekei, akik az eddigi 40 pengős tandíjat is csak 

a legkeservesebb erőfeszítéssel tudták előteremteni. Így azt jósolják, hogy a tanulók 

létszáma annyira meg fog csappanni, hogy a megemelt tandíj mellett kevesebb fog be-

folyni, mint alacsony tandíjjal, de magasabb létszámmal. 

„Így előáll az a helyzet, hogy a polgári fiúiskola a jobb módú szülők luxus iskolájává 

válik. Ami pedig a legkárosabb volna nagyon sok szegényebb sorsú szülő kénytelen 

                                                           
49 Törökszentmiklós és Vidéke 1932. augusztus 3. 
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lenne lemondani arról, hogy gyermekét polgári iskolába járassa. Márpedig a mai időkben 

a kenyérért való harchoz nemcsak a testi ügyességgel, hanem bizonyos fokú szellemi 

felkészültséggel is kell rendelkezni. Azért nem mond le szívesen a polgári iskoláról még 

az olyan szülő sem, aki gyermekét nem hivatalnoki vagy tudományos pályára szánja, 

hanem az a vágya, hogy gyermekéből értelmes, élelmes gyakorlati ember, iparos, gazda 

vagy kereskedő váljék.”50 

Az iskola benépesülésére vonatkozó táblázat szerint valóban volt egy kisebb arányú 

visszaesés 1932 után, de nem olyan drasztikus mértékű, mint amitől a kortársak tartottak. 

(16. számú melléklet) 

Annyi bizonyos, hogy a hagyományokhoz és a múlt emlékeihez ragaszkodni szerető 

magyar gazdák egy része még akkor is azt mondta: „Engem sem taníttattak, mégis jól 

megvagyok!” valamint, hogy „Nem akarok urat nevelni a fiamból!” 

Pedig már az akkori élet is megkövetelte a gazdáktól is a jobban kiművelt agyat, éle-

tesebb látást, jobb számvetést. Igaz azonban, hogy amíg a gyermekük elérte ezt, addig a 

szülők nem sok gyakorlati hasznát látták a gazdaságban, sőt a taníttatás bizonyos költsé-

geket is jelentett, de később bőven meghozta a kamatot. 

A polgári iskolának köszönhetően megnőtt a polgári foglalkozású emberek száma a 

községben, ezáltal segítette elő az iskola a polgárosodás folyamatát. Jó példa erre egy 

1936-os újságcikk, melyben beszámolnak az 1926-ban végzett tanulók 10 éves osztályta-

lálkozójáról. A cikkben olvasható a megjelentek névsora és foglalkozása is.  

„Megjelent a tanári kar nevében dr. Csergő Mihály tanár, volt osztályfőnök válaszolt 

kedves emlékidézéssel. 

                                                           
50 Törökszentmiklós és Vidéke 1932. május 11. Dráguljon-e a tandíj a polg. fiuiskolában? 
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A találkozón megjelent öregdiákok: Buczkó Béla okl. tanító, Gregor István községi 

tisztviselő, B. Kiss Imre okl. jegyző, Kövics Gyula gabonakereskedő, Lázár barna okl. 

tanító, Nagy Gyula gépész, Őz Ferenc vasutas, Dr. Pollák Sándor ügyvédjelölt, Posta 

József szobafestő, Rubinstein György nyomdász, Sárosi (Stummer) Sándor vasutas, 

Schnitzer Arthur órás, Urbán Mátyás okl. tanító, Várady Sándor jogszigorló.”51 

A polgári iskola elvégzése után a diákok a környéken, Mezőtúron, Kisújszálláson és 

Szolnokon folytathatták tanulmányaikat. A legnépszerűbb a Szolnoki Felsőkereskedelmi 

Iskola, melynek 1936-ban – az iskola fennállásának 25. évfordulójára – kiadott leírása 

szerint 122 törökszentmiklósi születésű fiú és 53 lány tanult az intézményben 1911-1936 

között.52 Arról sajnos nem áll rendelkezésre adat, hogy hányan tanultak tovább akár itt, 

akár máshol a polgári iskolában végzett tanulók között. Azonban ha figyelembe vesszük, 

hogy a törökszentmiklósi községi Polgári Fiú és Lány iskolába nem csak törökszentmik-

lósi születésű gyerekek jártak, hanem a környék számos településéről pl.: Szolnokról, 

Rákóczifalváról, Kisújszállásról, Karcagról, Tiszaroffról, Martfűről stb. akkor valószínű-

síthetjük, hogy ez a szám jóval magasabb.  

7. A polgári iskola hatása 

7.1. A sajtó tükrében 

Ebben a kulturális intézményekkel oly szűken ellátott község életében eléggé nem 

méltatható központi jelentősége volt a polgári iskoláknak. Munkálkodásukkal igazi hiva-

                                                           
51 Törökszentmiklós és Vidéke 1936. július 1. 

52 Kemény László (1936) Huszonöt esztendő 1911-1936, A Szolnoki Fiú Felsőkereskedelmi Iskola 

első negyedszázadának története 
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tást töltöttek be, eleven lendületű hatáskifejtésükkel, amit nem kis mértékben az tett 

lehetővé, hogy minden társadalmi réteggel kapcsolatuk volt, különösen a fiúiskolának. 

Ezen a morális és szociális alapon nyugodott az iskola léte.  

A helyi sajtó segítségével a megalakulásától kezdve, az iskola életének minden moz-

zanatát nyomon követhetjük. Az iskola tanárai gyakran írtak az iskolával vagy az aktuá-

lis oktatási kérdésekkel kapcsolatos cikkeket a Törökszentmiklós és Vidéke című helyi 

lapba. Mind ők, mind az újság szerkesztői sokszor méltatták az iskolát, és annak jóté-

kony hatását, de féltették is a jövőjét.  

A kultúra, a tudás, az önzetlen hazaszeretet véd váraként tisztelték, s így írtak róla: 

„Az iskola szellemisége láthatatlan hajszálerekkel mélyen begyökeredzett községünk 

kulturális, társadalmi és gazdasági életébe: községünk egyik legjelentékenyebb s min-

denre legtevékenyebben ható értékét képezi. Semmi sem demonstrálhatná szebben és 

igazabban az iskolák és a község osztatlan társadalmi egésze közt létező szerves össze-

forrottságot, mint az a féltő ragaszkodás s szeretet, amivel itt mindenki az iskolák vé-

delmére kél.”53  

A magyarság életében talán sohasem volt olyan nagy jelentősége az iskola eredmé-

nyes munkájának, mint akkor, mert mint mondták „… ha az ifjúság, - úgy testi, mint 

lelki – ereje gyenge, akkor bizony gyenge a jövendő!”54 

Ha az iskola jelentőségéről és hatáskifejtéséről írtak, akkor az iskola munkáját az él-

tető és új életet varázsló tavaszi napfényhez hasonlították. Mely csökkenést nem ismerő 

intenzitással, szeretettel és melegséggel formálta az ifjú lelkeket, vezette azokat a szép, a 

                                                           
53 Törökszentmiklós és Vidéke 1931. szeptember 2. 

54 Törökszentmiklós és Vidéke 1931. szeptember 9. 
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jó és az igaz üdítő forrásához. Kibontakoztatva ezzel a nemzeti érzést. Az iskola hatáski-

fejtése egyre növekvő koncentrikus körben nyilvánult meg számukra. „Észrevétlenül, a 

szellem igézetével, mindenkihez hozzáfér s a szellem erejével nemes hatást gyakorol 

mindenkire.”55 

Nagy és értékes ismeretanyagot nyújt, aminek konkrét és reális lényegét és jellegét 

csak dicsérték a helyi sajtóban. Ez az ismeretanyag az élet valóságával szerves kapcsola-

tot tartott fenn. 

„Az iskola a legőszintébb barátunk. Nem kér a társadalomtól mást, mint azt, hogy 

dús ajándékait szeretettel fogaljuk el.”56  

A polgári iskolák működésének számtalan jótékony kimutatható és kimutathatatlan 

hatása volt a község életének fejlődésére. Négyet emelnék ki ezek közül, melyek a pol-

gárosodás folyamata mellett jelzik az intézmény sikerességének a helyi hatását. 

Az első ilyen tényező, hogy 1936-ra megjelent az igény egy felső mezőgazdasági is-

kola alapítására. Ennek a legfőbb oka, hogy helyben szerettek volna tovább tanulási 

lehetőséget biztosítani azon kisgazda szülők gyermekeinek, akik elvégezték a polgári 

iskolát. A másik nem elhanyagolható indok inkább gazdasági volt. Az új intézménnyel 

szerették volna idecsábítani a környékről azokat a diákokat, akik tanulmányaikat közép-

fokon szerették volna folytatni. 

A számításaik szerint legalább 150 vidéki tanulót lehetne ilyen módon a községbe 

csalogatni. Ez mind az iskola számára hasznos lenne a kifizetett tandíjakon keresztül, 
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56 Törökszentmiklós és Vidéke 1931. szeptember 9 
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mind a község számára, hiszen ezek a fiatalok itt laknának és élnének, ezáltal jótékonyan 

hatnának a kereskedelemre is. A tanulók szülei a pénzüket itt költenék el.  

„A nagyszámú vidéki tanulók ideözönlése elő fogja mozdítani a polgárság anyagi jó-

létét. Az iskola felállításának áldásos hasznát veszik a háztulajdonosok, iparosok keres-

kedők, termelők. Sok szorgalmas kis ember, jövedelem és kereset nélkül levő özvegy-

asszony tisztességesen megél abból, ha 1-2 vidéki tanulót elvállal teljes ellátásra.”57 

Ez az elképzelés sajnos nem valósult meg az állami segítség hiánya miatt.  

A másik közvetlen hatása a polgári iskoláknak – a helyi sajtó szerint - akkor mutat-

kozott meg, amikor a Szolnoki Felsőkereskedelmi Iskolába járó gyerekek tömegei kinőt-

ték a vasútállomás várótermét. Történt ugyanis, hogy reggelente 30-40 gyermek ugyan-

azzal a vonattal indult el az iskolába Szolnokra. A vasútállomás kis várótermei már az 

ifjúság számára sem voltak elég nagyok, nem is beszélve azokról az emberekről, akik 

átutazóban voltak, vagy máshová utaztak volna ugyanazzal a vonatta. A probléma főleg 

télen okozott gondot, hiszen nyáron a jó időben még az állomás előtt is várakozhattak. 

Felmerült tehát a vasútállomás várótermeinek felújításának és kibővítésének a terve a 

város elöljáróságában. 

A polgári fiúiskola épületében kaptak helyet a vasárnap délutánonként működő népi-

es szabadelőadások, melyek egyedül az általános művelődés emelését célozták. 1921 

decemberében az alábbi előadások kerültek megtartásra: 

− Gyermekvédelem és járványos betegségek  

− Irredenta előadások  

− Közgazdasági, történelmi és társadalomtudományi előadások  
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− Földrajzi előadások  

− Babonákról, különös tekintettel az orvosi vonatkozásokra, baktériumok, mint 

betegségek okozói, tuberkulózis, nemi betegségek  

− Arany Jánosról  

− A gyermeknevelés ferdeségei58 

Sajnos ekkor még nélkülözniük kellett a mezőgazdasági és háztartási előadókat. Ta-

lán ez az oka annak, hogy ezeken az ingyenes előadásokon nagyon kevesen vettek részt. 

Feljegyeztek olyan esetet is, amikor csak 1 ember hallgatott végig egy hasonló előadást. 

Az 1930-as évek végén, azonban már ha nem is telt házú, de nagy látogatottságú esemé-

nyekké váltak a népies szabadelőadások.  

A polgári fiúiskola új épületében kapott még helyet többek között az iparos tanoncis-

kola is. 

Végezetül a kulturális élet fellendülésében látom a polgári iskolák hatását. A „Tha-

lia” Kamaraszínház látogatottságában is pozitív tendenciát figyelhetünk meg. A sajtó 

beszámolói alapján 1937-ben már szép számmal látogatták a polgárok a jó színházi elő-

adásokat. Kiemelkedtek a jó előadások közül a Tündérlaki lányok és a Farkas c. vígjáté-

kok, melyek esetében „A közönség (pedig) bebizonyította, hogy csak az igazi művészet-

nek van talaja Törökszentmiklóson, mert a „Thalia” Kamaraszínház előadásait szép 

számban látogatta és a művészeteket, a nemes kultúra zászlóvivőit sok tapssal jutalmaz-

ta.”59 
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7.2. Szélpál Árpád visszaemlékezése alapján 

Szélpál Árpád Törökszentmiklóson született 1897. november 4-én. Költő, újságíró. 

Az 1984-ben megjelent emlékiratában írt többek között a Törökszentmiklóson eltöltött 

gyermekkoráról. Ezen visszaemlékezés segítségével szeretném bemutatni egy sajátos 

nézőpontból azt, hogy milyen is volt ekkor Törökszentmiklóson élni, milyen volt a pol-

gári fiúiskolába járni, valamint hogy milyen hatással volt életére a polgári iskola. 

Apja úri szabómester volt, aki megrendelésre dolgozott. Nehéz körülmények között 

éltek, hiszen a megrendelők részletekben fizettek, ha fizettek egyáltalán az elkészített 

ruhákért, öltönyökért. „Apám azzal dicsekedett, ha kérdezték, hogy négy fia van, és min-

den fiának van egy leánytestvére. Lassúbb észjárású ember ezt úgy értelmezhette, hogy 

nyolc gyerekről van szó. Öten voltunk, négy fiú és Bertuska. Öt gyereknek kellett enni 

adni. Öt gyereket kellett ruházni. Nem is értem, hogy telt mindenre. Mert rendesen et-

tünk, tisztán jártunk.” 60A bátyját, Miklóst a polgári iskola elvégzése után apjuk maga 

mellé vette inasnak. Azonban neki más sorsot szántak szülei. Édesanyja azt szerette 

volna, ha orvos lesz belőle. Igaz Törökszentmiklóson nagyközség ekkor 25.000 lelket 

számlált és 4 orvos is vigyázott az itt lakók egészségére. Szélpál Árpád szerint nem volt 

szükség ennyire sem, hiszen „a gazdag embernek kutya baja, a szegény embernek meg 

nincs ideje betegeskedni annyi a dolga, hogy meghalni sem ér rá.” 61 Viszont minden 

orvosnak saját háza, kertje, kocsija – lova, cselédje, egyszóval pénze volt. Az édesapja 

azonban aranycsillagos vasutast, tanárt vagy bankigazgatót álmodott a fiából.  

                                                           
60 Szélpál Árpád (1984): Forró hamu. Budapest, Magvető Könyvkiadó. 22. oldal 

61 Szélpál Árpád (1984): Forró hamu. Budapest, Magvető Könyvkiadó. 46. oldal 
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Abban megegyeztek, hogy jobb sorsot szántak fiuknak, ezért az elemi iskola után 

Árpád fiukat is beíratták a polgári fiúiskolába a várható magas költségek, valamint a 

rokonok ellenzésének dacára. Mondván, hogy a negyedik polgári után is mehet gimnázi-

umba a különbözeti vizsga letételével. Ezért külön órán latinul tanult, amit a szülei nem 

tudtak pénzzel megfizetni, így az apja ingyen vasalta ki „Szabó tanár úr” ruháit.  

Az ifjú Szélpál Árpád 1909-ben kezdte meg tanulmányait a Törökszentmiklósi Pol-

gári Fiúiskolában, Ez azt jelenti, hogy még a Polgári fiúiskola új épületének megvalósu-

lása előtt. Művében így hasonlítja össze az elemi iskolát a polgári iskolával: 

„Az elemiben karba tett kézzel ülünk, így figyelünk a tanító úrra. Reggel nyolckor 

már ott vagyunk, és tizenegy óráig maradunk, egyetlen tízperces szünettel, hogy az 

uzsonnánkat megehessük. Délután kettőtől négyig újra a padban ülünk.... 

A polgáriban új világba csöppentem. Itt nem kell karba tett kézzel ülni, a tanítás nem 

nyolctól tizenegyig és kettőtől négyig tart, hanem nyolctól egy óráig, minden óra után tíz 

perc szünettel. Minden délután szabad, a pénteki tanóra kivételével. Az elemiben minden 

percben figyleni kell valami újra, hol különben csak önmagukat jelentő betűk csoporto-

sulnak jelentős szavakká, hol a szavak állnak össze, hogy történetet szervezzenek maguk-

ból; a számokból egyszeregy lesz, rend, a rendből értelem és titok. A világ mindennap 

nagyobb a beszéd- és értelemgyakorlatok jóvoltából. Előbb csak annyi, amit magunk 

körül látunk: ha kimegyünk a tanterem ajtaján, jobb kéz felől Czégény uram háza, szem-

ben a kút a kútban víz, a kútnak kereke… De nemsokára megtudtuk, hogy olyan világ is 

van, amelynek Csépa vagy Szelevény a neve, és Kunszentmárton a Berettyó vize mel-

lett…  
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A polgári az életre nevel. Itt nem tágul velünk a mindenség, itt belénk szorítják. Csu-

pa olyasmit kell megjegyezni, amit az élet majd számon kér tőlünk, például azt, hogy 

hazánk hatvanhárom vármegyére oszlik, vagy azt, hogy a legmagyarabb folyó a Tisza, 

mert hazánkban, Máramarosban ered, és hazánkban Titelnél ömlik a Dunába. Sajnáljuk 

is, hogy a Duna aztán elviszi vizét idegenbe. reggel pontban nyolckor mindenki a helyén 

ül, de a tanár fél kilenc előtt nem teszi be lábát az osztályba. Hja, a tanár nem tanító, 

azért tanár. A tanító tanít, a tanár kikérdez. Az elemiben a tanító tud, a polgáriban ne-

künk kell tudni.”62 

A polgári az életre nevelt, és az élethez hozzátartozott a pofon és a nádpálca is. Visz-

szaemlékezéséből kiderül, hogy nem volt ritka a testi büntetés a polgári iskolában.  

A parasztgyerekek túlnyomó többsége csak 4 elemit végzett, utána ismétlőiskolába 

jártak 16 éves korukig, de oda sem rendszeresen. Tavasszal és ősszel ugyanis szükség 

van a gyerekekre a ház körül és a földeken. Az 1868-ban bevezetett tankötelezettség 

csak részben valósult meg. A tanítók, tanárok nem tudnak mit tenni, morognak, üzennek 

a szülőnek. „A parasztember jön mondani, ha a tanító úr nem tudná, hogy az élet előbb-

re való, mint az iskola: ha a gyerek nem dolgozik, nincs betevő falat.” 

A polgári első két osztályába állítása szerint majdnem 30-an jártak. A harmadik és 

negyedik évfolyamig azonban már nem jutottak el ilyen sokan, csak azok, akik komo-

lyan vették és magoltak. A 28 fős osztályba vele együtt 7 zsidó, 5 paraszti származású 

gyerek járt, a többiek iparosok, kereskedők vagy hivatalnokok gyerekei.  

Állítása szerint élete első riportját a Törökszentmiklósi újság jelentette meg másodi-

kos polgárista korában. Még ugyanebben az évben saját „újságot” indított, amely ketté-

                                                           
62 Szélpál Árpád (1984): Forró hamu. Budapest, Magvető Könyvkiadó. 89-90. oldal 
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vágott irkából összefűzött lapokból állt. „Forradalmi újítás volt ez a lapkiadás terén: 

téglalap alakú újság még sohasem jelent meg.”63 Kézzel írta és illusztrálta, aminek kö-

vetkeztében nagy népszerűségnek örvendett a lap az osztálytársai körében. 

Szélpál Árpád leírásából jó képet kaphatunk arról, hogyan is szórakoztak a a legé-

nyek és a leányok az 1900-as évek elején.  

„Vasárnap délután megtelik a tornác legényekkel. Unokatestvéreim hordják a sört a 

jégveremből. Szemben a tér másik oldalán három egymás mellé állított fapadon, az ün-

neplőbe öltözött lányok ülnek, akiknek nem jut hely, az a pad mögé áll. Beszélgetnek, 

nevetgélnek, átpislognak a tornácra, ahol a legények nagy nyugalommal isznak, énekel-

nek, úgy tesznek, mintha észre sem vennék a lányokat. Így tart ez egy jó órán át. Akkor 

felcihelődnek, kiállnak a tornác elé, és elrikkantják annak a lánynak a nevét, akivel tán-

colni akarnak… Azok meg jönnek a párjukhoz engedelmesen, és mennek a nagy fahang-

árba, ahol a cigányok már cincogtatják a vonót, kezdődik a bál… Gyorsan ürülnek a 

padok, valamennyi lány táncol már. Az utolsó kettő, aki a padon maradt „petrezselymet 

árulni”, egy szempillantás alatt eltűnik, hazaszalad szégyenével. 

A tánc csendesen, módosan indul. A legény a lány két vállára teszi kezét, szálfaegye-

nesen tartja magát, és egy helyben billeg, csak a lány lépked kettőt jobbra, kettőt balra. 

Majd nekitüzesedik a zene, elkapja a legény a párja derekát, és egyre gyorsabban, egyre 

vadabbul, egyre hangosabb kurjantással, egyre erősebb dobbantással forgatja. A ci-

gányprímás kezében úgy jár a vonó, mint az ördögmotolla, hajtja, erősíti a ritmust, a 

bódulásig. A színes szoknyaforgatagban villannak a fehér harisnyák, repülnek a kék és 

piros szalagcsokrokban végződő hajfonatok, sivít a lány, lába már nem tapodja a földet, 

                                                           
63 Szélpál Árpád (1984): Forró hamu. Budapest, Magvető Könyvkiadó. 106. oldal 
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fölötte repül, nem is lány már, madár, gerlice vagy talán fecske, a világ összefolyik előt-

te, se lát, se hall, de ha beleájulna, akkor sem hagyná abba. Előbb fárad el a cigány 

keze, lassít a vonó, már jelzi is, hogy vége a vad gyönyörűségnek. A párok szétválnak, a 

lányok átszaladnak a téren, vissza a helyükre, és keszkenőjükkel legyezik magukat. A 

legények a tornácra ülnek, és isszák a sört. Aztán amikor a cigányok újra elfoglalják 

helyüket… megint kiállnak a legények a tornác elé, hívják párjukat, és újra kezdődik a 

tánc. Így tart napestig.”64 

Harmadikos polgáris korában korrepetálta Szinityán, a martfűi Kövér János - urada-

lom intézőjének fiát. Péter nagyon rossz tanuló volt, nem érdekelte a tanulás, Árpádnak 

mégis sikerült áthúznia a vizsgán. A jómódú családnál töltötte a nyarat, ahol egy egészen 

új világ tárult a szeme elé. „Olyan világ, ahol ebédlőben esznek, hálószobában alszanak, 

szőnyegen járnak, a reggelit az üveges verandán szervírozzák, szalvétát tesznek a bögre 

mellé, vajat az asztalra, meg mézet, bödönszámra álla kamrában. És a reggelihez még 

híg tojást is adnak… Itt cselédnép dolgozik, szakácsné főz, szobalány varrja fel a gom-

bot.” 65 

Kezdetben nem tetszett neki ez az életforma, idegen volt a számára. „Minek három-

tányéros teríték, ha ehetetlen ételeket raknak rá: tejfellel tönkretett bablevest, vad ízű 

nyúlgerincet, töpörtővel meghintett túrós csuszát. Adnának inkább paprikás krumplit 

vagy lekváros derelyét.” 66Nem értette, miért olyan boldogtalan a család, ha megvan 

                                                           
64 Szélpál Árpád (1984): Forró hamu. Budapest, Magvető Könyvkiadó. 110-111. oldal. 

65 Szélpál Árpád (1984): Forró hamu. Budapest, Magvető Könyvkiadó. 119. oldal 

66 Szélpál Árpád (1984): Forró hamu. Budapest, Magvető Könyvkiadó. 121. oldal 
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mindenük és még csak nem is kell naphosszat dolgozniuk. Péter is állandóan kibújt a 

tanulás alól, mondván miért tanuljon, mikor ilyen jó körülmények között él.  

A nyár hamar eltelt és hazakerült, ahol végre ismét zsíros kenyeret ehetett, de ez a 

nyár véglegesen megváltoztatta a világról alkotott nézeteit. „Először néztem körül ott-

hon, először vettem észre, hogy az ágytakaró kopott, hogy a rongyszőnyegek fesledeznek, 

a vályogfal repedezik. Bementem a nagyszobába, hogy egyedül legyek. Két ócska szek-

rény nézett rám, egyiknek sem lehet rendesen bezárni az ajtaját. És nincs harmadik szo-

ba, hát még negyedik… Leültem a díványra, éreztem, hogy a rugók kiállnak belőle. Sír-

tam.67„ 

A polgári iskola elvégzése után az előző évben, 1911-ben megnyílt szolnoki felső ke-

reskedelmi iskolában folytatta tanulmányait. A törökszentmiklósi lapba írta első cikkeit, 

háborúellenes verseit. 1915-ben osztályelsőként érettségizett, így felkerült Budapestre a 

Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság alkalmazottjaként. 1917-ben került 

kapcsolatba a Galilei körrel, 1928-1939 között a Népszava munkatársa volt. 1933-ban 3 

hónapra börtönbe került egy cikke miatt. 1933-tól a Népszava irodalmi rovatának mun-

katársa lett. 1939-1949 között a Népszava franciaországi tudósítója volt. Francia nyelven 

publikálta műveit. A Párizs melletti Sceaux-ban halt meg 1987. március 26-án 89 éves 

korában. 

8. Összegzés 

A magyar közoktatás minden ágát áthatották a Klebelsberg Kunó által kidolgozott re-

formok, melyek hozzájárultak a magyar kultúra színvonalának emeléséhez, elősegítették 

                                                           
67 Szélpál Árpád (1984): Forró hamu. Budapest, Magvető Könyvkiadó. 123. oldal 
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a társadalom műveltségének szélesítését. Elkötelezettsége lehetővé tette, hogy Magyar-

ország újra a kultúra és a tudás fellegvárává válhatott. Ha az embert tettei alapján ítéljük 

meg, akkor méltán nevezhetjük Klebelsberget a legnagyobb hazafiak egyikének. 

A klebelsbergi oktatáspolitika helyi vonatkozásait vizsgálva, megállapítottam, hogy 

szűkebb szülőhazámban is jelentős változásokat hozott ez a korszak az oktatás területén. 

Az elöljáróság már korábban is elhatározta a külterületi állami iskolák építését, ám az 

ígért támogatást csak Klebelsbergnek köszönhetően kapta meg az 1926. évi VII. tc. alap-

ján. Az új iskoláknak köszönhetően sikerült megoldani a helyi oktatás egyik nagy hiá-

nyosságát. 

A polgári fiúiskola új épületének megszervezése teljes egészében helyi, azaz civil 

kezdeményezésre történt. A költségeket teljes egészében állami támogatás nélkül, kül-

földi hitelből fizette a község. Ugyanakkor azért is tehette meg mindezt, mert a népisko-

lák építésének terhét az állam – Klebelsberg politikájának jóvoltából – magára vállalta. 

A község eladósodása után azonban az állam – noha nem vette át fenntartóként - a pol-

gári iskolák költségének egy részét átvállalta. 

A korszak iskolapolitikája jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy városunkban (az egy-

kori községben) egy iskolázottabb munkaerő és egy helyi értelmiség alakuljon ki. Ebben 

az elöljáróságnak, de főleg Erdélyi Kálmán főjegyzőnek, „Törökszentmiklós Bethlen 

Istvánjának”68 ugyanakkora szerepe volt, mint Klebelsberg Kunónak. Mindketten hihe-

tetlen szorgalommal és odaadással szolgálták a község és az ország érdekeit, egy jobb 

jövő megteremtésén fáradoztak. 

                                                           
68 Oravecz Tivadar, Törökszentmiklós község fejlődése Erdélyi Kálmán főjegyző munkásságának 

tükrében. Szakdolgozat 
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A polgári iskola (mind a fiú, mind a lány) sikeres működése bebizonyította és talán 

meggyőzte a helybelieket, hogy a viták ellenére, valós társadalmi igényeket elégített ki a 

polgári iskola. Átmeneti jellegénél fogva, miután jóval könnyebb volt, minta gimnázium, 

hiszen nem kellett sem latin (görög) nyelvet tanulni, ugyanakkor sokkal gyakorlatorien-

táltabb, “hasznosabb” ismereteket közvetített. Alkalmas volt arra, hogy a módosabb 

parasztcsaládok, a polgárosultabb kereskedők, vállalkozó retag gyermekei középfokú 

műveltséget szerezzenek. Ennek birtokában olyan hivatalokat vállalhattak, állásokat 

tölthettek be, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Sőt némelyeknek meg-

nyílt az út akár a felsőfokú tanulmányok folytatására is. Ha nem is sokaknak, de a tehet-

ségeseknek megadatott, hogy felküzdjék magukat az értelmiség soraiba. 

Külön kiemelendő az iskolák tanításon kívüli műveltségformáló szerepe, amellyel 

becsempészték, népszerűsítették az ismereteket az egyszerű emberek körében (például az 

önképzőkörök). Részben hasznos tudást, másrészt háttérismereteket közvetítettek, hogy 

segítség korszerűsíteni a gazdálkodást, könnyebbé tegyék a hétköznapi életet, olykor 

szórakozást kínáltak vagy közösségi akciókat (például a cserebogárgyűjtést) motiválták. 

A polgári iskola végzősei közül kikerült diákok jelentős része épp az iskola által 

nyújtott tudásnak köszönhette karrierét, és ez által identitásukat. Sokan nem felejtik a 

szülőföldhöz való kötődést, az anyaiskolát (pl. Szélpál Árpád), tudják, hogy az első 

lépést a polgárrá váláshoz itt kapták. Nem lévén gimnázium, így Törökszentmiklós isko-

laügyében kétségtelenül a meghatározó szerepet a polgári iskola kapta. Jó példát mutat-

tak az iskolázottabbak a “kulturális polgárosodásra”, amely a későn jövő nemzetek fiai-

nak és lányainak a lehetséges jövőt jelentette. 
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A Horthy-korszakban a klebelsbergi “kultúrfölény” koncepció megértő felekre talált 

az alföldi mezővárosok legtöbbjében, így Törökszentmiklóson is. A helybeliek kinyitot-

ták pénztárcájukat, áldozatot hoztak az iskolaügyért, de támogatást remélhettek az állam 

felől is, legalábbis a népoktatás területén. Ez a sajátos hozzáállás, amely a helyi és az 

állami erőforrásokat is egyaránt kiaknázta, tette lehetővé a magyarság kulturális felzár-

kózását, és volt egyben a modernizáció záloga is. 
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MONDJAM VAGY ÜZENJEM? A FACEBOOK JELENSÉG 

ELEMZÉSE FIATAL FELNŐTTEK KÖRÉBEN 

Szerző: Tűzkő Lili 

andragógia (BA), III. évf. 

Konzulens: dr. Simándi Szilvia adjunktus 

I. helyezés 

„A felnövekvő nemzedék számára a számítógép (az Inter-

net) vált a kultúraközvetítés megbízható tanítójává, tanárá-

vá, oktatójává.” 

/T. Kiss Tamás/ 

1. Bevezetés 

2010-et írtunk, amikor tanáraink felhívták a figyelmünket a Tudományos Diákköri 

Konferencián való részvétel lehetőségére. Tanulmányaim során, eddig csak kész kutatá-

sokkal ismerkedhettem meg, de inspirált egy saját kutatás elkészítése is. A témaválasztás 

kezdetben okozott némi nehézséget, mivel olyan új területen akartam elmélyedni, mely 

igazán hasznos lehet a későbbiekben mások számára is.  

Komoly energiát fektettem a különböző területek megismerésébe, amikor a minden-

napjaimat áthálózó jelenség kezdett kiemelten foglalkoztatni. Egyik napon, a hallgatóság 

számára kevésbé érdekes előadáson ülve arra lettem figyelmes, hogy a toll helyett egyéb 

eszközök vannak a kezekben. Korábban is észleltem már ilyet, de ekkor a jelentősége 
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jóval nagyobb volt. Hallgatótársaim a ma igen népszerű közösségi oldalt, a Facebookot 

használták, amikor az oktató éppen a Maslow féle piramis szintjeiről beszélt. Szükség? 

Mi az? Valójában mire van szükségük a fiatal felnőtteknek? 

Ekkor döntöttem el, hogy a Facebookról, mint a közösségi hálózatról és önmagáról a 

jelenségéről szeretnék kutatni a fiatal felnőttek körében. A lehetőség adott, hiszen ma-

gam is felhasználó vagyok, illetve olyan közegben vagyok jelen nap, mint nap ahol a 

kutatásom kivitelezhető. Mivel velük töltöm a mindennapjaimat, így személyes tapaszta-

latokkal indulok neki a kérdőívem megírásának, de előtte áttekintem a szakirodalmat, 

hiszen szükségem van a kellő háttéranyagra.  

A kommunikáció elengedhetetlen a társadalmi kapcsolatok fenntartásához. Ennek 

módja igen komoly változásokon ment át az elmúlt években. Megjelent a digitális csa-

torna, ami háttérbe szorított mindent. Kutatásom során magam is az internetre, a közös-

ségi médiumokra támaszkodom majd. 

A Facebook ma már nem csak egy internetes oldal, nem csak egy amerikai egyete-

mista által megalkotott rendszer (dolgozatomban egyetemistának nevezem az egyetemre 

és a főiskolára járó hallgatókat egyaránt). A Facebook ma már egy jelenség, ami mindent 

és mindenkit befolyásol. Ez a közösségi site a felhasználói számára támaszt, lehetőséget 

nyújthat, ugyanakkor negatívan is befolyásolhatja életüket. Kutatásom számtalan olyan 

kérdésre keresi a választ, melyek segítségével közelebb kerülhetünk a digitális világ ezen 

részének megértéséhez. Valóban inkább üzenünk már, ahelyett, hogy mondanánk?  

A dolgozatom két fő részből áll. Az első egység a téma elméleti áttekintése, amihez 

több szakirodalmat is felhasználok, ezzel is teljes képet kapva dolgozatom hátteréről. A 

szakirodalmi áttekintésemnek Gábor Kálmán, Jancsák Csaba és Ben Mezrich tanulmá-
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nyai jelentik az alapot. A második egység az önálló empirikus kutatásomból és annak 

elemzéséből áll. Kérdőív, interjú, és megfigyelés segítségével végzem kutatásomat. A 

kutatás célja, hogy megtudjuk a fiatal felnőttek felhasználói-e a Facebooknak (ha igen 

miért, ha nem miért). A kérdésekkel választ kapunk arra, hogy mire használják, mit 

tartanak a leghasznosabbnak és mi a legzavaróbb számukra az oldalon. Összefüggéseket 

keresek olyan adatokkal, mint az internetezési szokások és az egyetemisták szüleinek 

végzettsége, vagy az okostelefonok elérése és az órán való internetezés. Rávilágítok a 

Facebook kultúraközvetítő szerepére, az oldal veszélyeire, és befolyásoló tényezőire. 

Azt gondolom, hogy egy olyan területre találtam rá, ami még nem rendelkezik ko-

moly kutatásokkal. Bízom abban, hogy sokaknak majd az én dolgozatom jelenthet meg-

felelő szakirodalmat a fent említett kérdéskörben. 

2. Információs társadalom 

„Üdvözöljük a XXI. század hálópolgárait, akik egy olyan világban élnek, amelyet 

egy globális kommunikációs csatorna teremtett. Mindenki ugyanannak a hálózatnak a 

része, noha fizikailag a Föld különböző pontjain élnünk. Virtuálisan azonban egymás 

szomszédjai lehetünk, hiszen a világháló küszöbének átlépésével megszűnnek a földrajzi 

távolságok” (Herczegh 2009, 305). Ez az idézet jól kifejezi az internet funkcióját. Ma-

napság már az életünk részét képezi a legnagyobb természeteséggel, hiszen természetes 

számunkra, hogy bekapcsoljuk a számítógépünket és percek múlva az ismerőseinkkel 

kommunikálunk, akik akár a Föld másik oldalán is lehetnek.  
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2.1. Az információs társadalom fogalmi meghatározása 

Az „információs társadalom” kifejezés megértéséhez azt a két szót kell először ér-

telmeznünk, amiből felépül a kifejezés is, ez az információ és a társadalom. Nézzük 

először, hogy az információnak mennyi jelentését értelmezhetjük.  

Pintér Róbert szerint, az információ minden esetben szubjektív, adott személyhez 

köthető és adott környezetben nyeri el értelmét. Ebben az értelmezésben az információt, 

mint létező megfoghatatlan, de kommunikálható, másokkal megismertethető tudást érti. 

Másik értelmezésében az információ mint dolog a tudáshoz hasonlóan létezik, csakhogy 

rögzített, azaz kézzelfogható, idetartozik az adat, ami rögzített tudásnak tekinthető, mert 

felhasználásához egy adott kontextus ismerete (vagyis az adat rögzítésének struktúrája) 

szükséges, ami nélkül az adat nem értelmezhető. A harmadik információfogalom az 

információ mint folyamat jelenik meg, amely az informálttá válás folyamatával azonos. 

Ebben az esetben összeköti az információ mint dolgot az információ mint tudással, de 

összeköthet két információ mint tudást (a gondolkodás folyamata) és két információ 

mint dolgot (adatfeldolgozás) is. Tehát Pintér meghatározása szerint, az információ fo-

galmának értelmezésekor, ezen szintek és azok elemei, a tudás, a kommunikáció, az 

adat, az informálás, a gondolkodás és az adatfeldolgozás fogalmait kell figyelembe ven-

nünk (Pintér 2007, 17-20). 

Fülöp Géza, „Az Információ” című könyvében az információnak a kialakulásáról, el-

terjedéséről és a funkcióiról ír. Azt írja, hogy az információ velünk született, de a társa-

dalom csak a huszadik században jutott el a fejlettségének és a bonyolultságának arra a 

fokára, amelyen az információs kapcsolatok a társadalom „tudatalattijából” a felszínre 

törtek. „Megnőtt és megváltozott az információ szerepe, robbanásszerűen megnőtt az 
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információ termelése és felhasználása, s nyilván ennek következményeként fejlődésnek 

indult az információtovábbítás, a hírközlés technikája” (Fülöp 1996). 

Ezt követi a kifejezés második szava, a társadalom szó értelmezése. A Collins 

Dictionary of Sociology definiálása szerint a társadalom: „1. Az emberi kapcsola-

tok/viszonyok teljessége. 2. Bármely, önmagát állandósító-átörökítő emberi csoportosu-

lás, amely többé-kevésbé adott földrajzi területhez köthetõ, továbbá saját intézményeket 

és kultúrát birtokol. Idetartoznak a modern nemzetállamok, de a „törzsek” is.” Az imént 

említett meghatározás hasonlít Pintér Róbert gondolatához, miszerint a modern társada-

lom gazdasági, politikai, kulturális és földrajzi helyzete viszonylag jól determinálható, és 

közös nemzettudattal rendelkeznek. Ezért feltehetjük a kérdést, hogy egy adott közössé-

get mikor nevezünk társadalomnak. Ez több tényezőtől függ. Elsősorban attól, hogy a 

közösség tagjai mennyire képesek kölcsönhatásba lépni egymással. Továbbá történelmi-

leg a kulturális és intézményi folyamatosság a mérvadó (Pintér 2007, 21). 

Az információ és a társadalom kifejezésnek végeláthatatlan meghatározása szerepel a 

szakirodalmakban. Kutatásom során, a fent leírtakat veszem alapul és azon értelmezések 

alapján vizsgálódom.  

Ezeket a fogalmakat ismerve nézzük meg mit is jelent az információs társadalom 

kifejezés. Ha az információ és annak velejáró jelenségei (pl. a tudás, a kommunikáció, az 

adatok, az informálás, a gondolkodás és az adatfeldolgozás) célzottabb, fontosabb sze-

repbe kerülnek, meghatározzák az emberi kapcsolatokat, a térbeli kötődést, az intézmé-

nyeket, a kultúrát és magát a nemzetállamot is. Ha elfogadjuk, hogy a társadalmi lét 

egyik legfontosabb jelenléte a kapcsolatok kialakulása, és fenntartása, akkor az informá-

ciós társadalom éppen ezen a területen jelenthet lényeges változást. Az információs 
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társadalomban, sokkal kisebb költséggel, sokkal egyszerűbben sokkal több ember tud 

egymással kapcsolatba kerülni. Ennek következtében elterjedtek és fontos szerepet ját-

szanak az információs és kommunikációs technológiák, amelyek alapjaiban alakították át 

a társadalmak működését, beleértve a politikát, a gazdaságot, a kultúrát és a hétköznapi 

életet is. A kulturális szempont szerint, az információs társadalom magyarázata a minket 

körülvevő globális és digitalizálódó médiakultúra ami az értelem- és jelentésadás elsőd-

leges forrásává válik, és meghatározza életünk kereteit (Pintér 2007, 18-24).  

2.2. Az Internet jelensége 

A következőekben az internet jelenségét vizsgálom. Az internet jelenleg az informá-

ciós társadalom egyik legfontosabb, és legjelentősebb csatornája. A vizsgált területem, a 

Facebook is ezen a felületetn található meg. 

Az Internet a legújabb, legkiemelkedőbb állomása a tudományos forradalmaknak. 

Egyfajta nagyobb csomópont, mert egyesíti a tudományos és technikai változások irá-

nyait, dimenzióit. Csanády Márton meghatározása a következő: „Az Internet, mint a 

tudományos-technikai forradalmak mérföldkövei minden esetben, egy innovációs fo-

lyamat szerves része, a valóság elemei egy szemléletmód által strukturált elrendezésének 

kicsúcsosodása” (Csanády 1999). 

Az idegenszavak gyűjteménye az internetet a következő „egyszerű”, lényegre törő 

megfogalmazással írja le: „az egész földet körülölelhető számítógép hálózat” (online 

idegenszavak gyűjteménye). 

Az Internet természettudományi gondolata Heizenbergnél, a kvantumelméletnél kez-

dődik, míg technikai értelemben vett első főbb megjelenését Neumann János számítógép 

konstrukciója adta. Az Internet technikai eszközzé materializálódása az egyén és közös-
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ség kontaktusában a hatvanas évekre tehető. „A Hair, Bob Dylan, Johan Baez, Leonard 

Cohen, Donovan dalai Alain Ginsberg és Ferlinghetti versei, Kerouack Az úton című 

regénye, a polgárjogi mozgalmak és Martin Luther King jr., Berger és Luckman feno-

menológiája, az 1968-as párizsi diáklázadás, az 1968-as prágai tavasz és a környezetvé-

dő zöld mozgalmak eszméi mind annak a folyamatnak a fémjelei, aminek technikai 

performálódása és szintézise az Internet.” Az Internet új állapotot szül az egyéni szabad-

ságjogok és a fölé- és alárendeltség kérdésében (Csanády 1999). 

Az Internet nagy segítséget nyújt az idővel való küzdelemben. Gondoljunk bele, 

mennyire kedvező lehet az interneten való kommunikáció, tanulás. Az időn kívül pénzt 

is spórolhatunk az Internet adta lehetőségekkel. Nem kell utazni ahhoz, hogy elolvasson 

az ember egy könyvet, hogy konzultáljon tanárával vagy kommunikációba léphessen 

barátaival, rokonaival. Persze az internetnek is van díja, de ha valaki ténylegesen ki tudja 

használni, akkor mindenképp pénzt spórolhat meg. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg 

díjcsomag közül lehet választani. Napjainkban a legnagyobb multikulturális eszközként 

az Internetet tekinthetjük. Ugyanakkor az Internet radikálisan és kikerülhetetlenül bele-

avatkozik más kultúrákba. Úgy gondolom, ha az ember tisztában van az Internet adta jó 

és rossz lehetőségekkel, jobban ki tudja használni a pozitív velejáróit, mint a negatíva-

két.  

Az internet megjelenése 1957-58-ra tehető. „A Szovjetunió 1957. október 4-én fel-

lövi az első mesterséges holdat, a Szputnyikot. Az Egyesült Államok kormánya válaszul 

a Pentagon fennhatósága alatt a következő évben létrehozza (hivatalos megfogalmazás 

szerint) a tudományos technikai eredmények katonai célú felhasználásának előmozdítá-

sára a Fejlett Kutatási Projektek Ügynökségét (Advanced Research Projects Agency), az 
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ARPA-t.” Majd 1966-ban megalkotják az úgynevezett ARPANET tervet. 1970-ben 

létrejön az első távolsági kapcsolat az AT&T vonalain az UCLA és a BBN technológiai 

kutatóközpont között 56 kbps-os sávszélességen. 1985. március 15-én a világ első be-

jegyzett internet címe lesz a Symbolic.com. 1990-ben az ARPANET befejezi a tevé-

kenységét és visszavonhatatlanul beköszönt az online korszak. A világ első távvezérelt 

számítógépe felkapcsolódik a hálózatra. 1991-ben Paul Lindner és Mark P. McCahill 

létrehozza a Goper-t, a világ első keresőrendszerét a hálózaton. CERN bejelenti a World 

Wide Web-et, azaz a jól ismert www.-ot. Az NSFNET-et segítségével Magyarország 

csatlakozik az Internethez. 1992-ben megjelenik az a kifejezés, hogy „Szörfözni az In-

terneten”. 1999-ben egy amerikai bíróság meghatározza, hogy a domain nevek (internet 

cím) valóságos vagyont jelentenek a kereskedelmi védjegyhez hasonlóan. Ebben az 

évben megkezdődik az MP3 forradalom. 2002-ben hivatalosan is bűncselekmény lesz a 

hackelés. 2003-ban egyre többen írnak nyilvános internetes naplót azaz blogot. (Úgy 

gondolom a blogok megfigyelése kitűnő pszichológiai vizsgálati terület lehet.) Ebben az 

évben elárasztják különböző vírusok az internetet. Ez nagy védekezésre inti a felhaszná-

lókat. Az iraki háború fejleményei miatt megjelentek különböző terrorista-site-ok az 

interneten. 2004-ben a digitális fotózás forradalma miatt, az interneten is jelentős válto-

zások jönnek létre. Ezért a tároláshoz, a feldolgozáshoz és a tartalom szétosztásához 

kapcsolódó segítségek elérhetőek lesznek a hálózaton (Meixner Zoltán 2005). 1 

                                                           
1 1993-ban a Fehérház felkapcsolódik a hálózatra: http://www.whitehouse.gov. Az elnök e-mail 

címe: president@whitehouse.gov. Az ENSZ ugyancsak a hálózathoz kapcsolódik:   

http://www.un.org címen (Meixner Zoltán 2005). 

http://www.-ot/
http://www.whitehouse.gov/
mailto:president@whitehouse.gov
http://www.un.org/
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A korábbi tradicionálisnak tartott (televízió, rádió, újság) média fogyasztására szánt 

idő folyamatosan csökken, ezzel ellentétben főleg a fiatal korosztálynál figyelhető az 

internetezésre fordított idő növekedése. Ezt jól ábrázolja a „Médiafogyasztás a 15-29 

évesek körében” című táblázat. Általában ha egy tevékenységre szánt idő megnő, vala-

mely másik csökkenéséhez, vagy egyidejű fogyásához vezet, ami igen jellemző napjaink 

felgyorsult világára. Jól láthatjuk, hogy az internet használata 2000 óta ugrásszerűen 

megnőtt. A 2010-ben (2000-éhez képest) mért adatok azt mutatják, hogy a TV nézés 

mutatott növekedést a rádióhallgatással szemben, ami csökkent.  

 

forrás: Bereczki (2011,6) 

1. táblázat: Médiafogyasztás a 15-29 évesek körében 

2012. június 30-án, közel két és fél milliárd internet felhasználót számoltak (Internet 

World Stats 2012), ami nagyon magas szám, hisz a világ lakosságának az egyharmadát 

jelenti. Emellett figyelembe kell vennünk azokat a népeket, akik más civilizációban 
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élnek és az internet létéről nem is tudnak, illetve azokat az idős embereket, gyerekeket, 

és betegeket, akik nem tudják használni az internetet.  

A táblázatok (2. táblázat) az internet Magyarországi sajátosságait mutatják be. Meg-

állapíthatjuk, hogy leginkább a 14-19 évesek használják az internetet. A használati idő 

arányosan csökken az életkor növekedésével. Feltehetően a fiatalok a tanulás, a rendel-

kezésükre álló szabadidő, és a barátaikkal történő kommunikáció miatt használják sű-

rűbben az internet adta lehetőségeket. A felmérés szerint több férfi használja az interne-

tet, mint nő. A végzetség növekedése párhuzamban áll az internetezési szokások gyako-

riságával. Minél magasabb végzetséggel rendelkezik valaki, annál több időt tölt a világ-

hálón. A legnagyobb használat a fővárosban észlelhető. A legkevesebb pedig, a közsé-

gekben. Ennek több oka van. A fővárosban többen élnek és a keresetük is magasabb, 

mint a községben élőknek, illetve több munkahely köthető az internet használathoz. 

Ezzel ellentétben a községekben több a hátrányos helyzetű család, így az internetezési 

szokások itt hátrébb szorulnak. 
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forrás: Nemzetközi média és hírközlési hatóság (2012 március)  

2. táblázat: Az internet felhasználók száma Magyarországon 

2.3. Mobilkommunikáció - „okostelefonok” 

Társadalmi alapszükségletté vált a mobiltelefonok használata. Ezt a kijelentést alá-

támasztja a 2008-ban végzett felmérés miszerint a háztartások 88 százaléka rendelkezik 

mobiltelefonnal (KSH 2009). 

Ma már nem meglepő, ha egy alsó tagozatos gyereknek vagy akár a 75 éves idős em-

bernek van mobiltelefonja. A mai világban az okostelefonok elterjedése mutat növekvő 

tendenciát. Az okostelefonok léte a kutatási témám fontos eszköze, hisz ezek a telefonok 

lehetővé teszik, az internetkapcsolatot. Ezeken az eszközökön többek között lehetőség 

van e-mail küldésére-fogadására, az interneten való böngészésre, a navigáció- és a 

Facebook használatára.  

Az első okostelefon 2000-ben került ki a piacra. Éppen ezért történelméről még nem 

beszélhetünk ezeknek az eszközöknek, viszont ezalatt, a 12 év alatt rengeteg újításon, 

fejlesztésen mentek keresztül ezek a telefonok. Ez a folyamat a mai napig megfigyelhe-

tő.2 Az okostelefonok vétele növekvő tendenciát mutat. 2011 végén, 2012 elején 3 hónap 

leforgása alatt annyi okostelefont vásároltak a fogyasztók Magyarországon, mint 2010-

ben összesen, azaz 927 ezer készüléket. Világszinten, 2011 végén 157,8 millió okoste-

lefon fogyott (Bodnár 2012). 

Napjainkban az okostelefonok nagy hatást gyakorolnak a társas kapcsolatokra is. 

Rengeteg esetet hallunk, hogy beszélgetés, kommunikáció közben az egyik fél folyama-

                                                           
2 Okostelefonok térhóditása (http://www.bestmobil.hu/Tudastar/okostelefon) 
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tosan nyomkodja a telefonját. Ez nagy mértékben megváltoztatja a kommunikációt. Egy 

Los Angeles-i étterem 5 százalék kedvezményt ad annak a vendégnek, aki hajlandó a 

vacsora erejéig lerakni telefonját. Ezzel is arra hívják fel a figyelmet, hogy legalább a 

vacsora idejére a telefon nyomkodása helyett inkább egymásra figyeljenek az emberek. 

Demetrovics Zsolt, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológiai Tanszékének do-

cense szerint azonban az okostelefon intenzív használata klinikai értelemben, még nem 

függőség. Akkor lenne az diagnosztikai értelemben, ha károsodik testi-lelki egészsége, 

tönkremegy partnerkapcsolata vagy elveszíti a házát vagy a pénzét. „A telefon életünk 

részévé, kiegészítőjévé vált, szinte a testképünk része. Hozzánk tartozik, a nélkül nem 

érezzük jól magunkat, nem tudunk megfelelni a szerepeinknek. Ha nincs nálunk telefon, 

nem látjuk a híreket, nem tudunk időben válaszolni e-mailekre” - mondta a docens (Fá-

bián 2012).  

A következő fejezetben a Facebook jelenségét mutatom be, hisz kutatásom fő vizsgá-

lati pontja ez a közösségi oldal. Kitérek az oldal történetére, adataira, és egyéb statiszti-

káira. 

3. A Facebook  

A Facebook, megítélésem szerint egy tömegek által játszott internetes szerepjáték, 

amelyben az a cél, hogy az ember minél több „barátot” gyűjtsön, informálódjon és in-

formációt oszthasson meg.  
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3.1. Facebook története 

Mark Elliot Zuckerberg 1984. május 14-én született. Középiskolában kezdett el prog-

ramozni, főleg a játékok és a kommunikációs szoftverek érdekelték. A Facebook ötletét 

Mark a középiskolájából hozta magával. Az amerikai középiskolákban olyan számítógé-

pes szoftverek voltak, ahol az adatbázisában minden tanulóról volt egy igazolványkép és 

egy rövid szöveges információ. Ennek az oldalnak az ottani köznyelvén, Facebook volt a 

neve. 2004. február 4-én Mark és szobatársai, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz és 

Chris Hughes elkészítették a Harvard megújított „Facebook” verzióját, 

„TheFacebook” néven. Az oldal, a Mark középiskolájában (Phillips Exeter Academy) 

használt, már akkor is Facebooknak nevezett ötletadó szoftverre épült. Az oldalt a 

thefacebook.com domain címszó alatt lehetett elérni. A TheFacebookot eleinte csak a 

Harvardhoz tartozó személyek használhatták. Ekkor funkcióiban mindössze annyira volt 

képes, hogy mindenki létrehozhatott magáról egy adatlapot, és bejelölhette, hogy kivel 

jár egy előadásra, kurzusra stb. Egy év múlva a Stanford és Yale egyetemek is használ-

hatták az oldalt. 2004 nyarán pedig a nagy népszerűségre való tekintettel, elindították a 

szolgáltatás középiskolákban is. Sean Parker, támogatta a csapatot, és céget formált a 

szobatársakból. A sikeres oldalt „kinyitották”, először a Microsoft és az Apple számára, 

azonban nem telt el sok idő és Sean, úgy döntött, hogy legyen inkább mindenki számára 

elérhető. 2006. szeptember 26-án tehát publikussá vált a hálózat. Az válhatott a szo-

ciális háló tagjává, aki 13 évesnél idősebb volt, és saját e-mail címmel rendelkezett (Ben 

2010). 

A közösségi oldal jelenleg 207 országban, 37 különböző nyelven érhető el 

(Fcebook/Hungary 2012). Naponta több mint tizennégymillió fotót osztanak meg ma-
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gukról a felhasználók és jelenleg 4,1 milliárd fotó található a hálózaton. Naponta közel 

százezer új felhasználó regisztrál az oldalon. A Facebook a mai napig „csak” ötszáz 

alkalmazottal üzemel, ezzel a világ második leglátogatottabb PHP alapú oldala. A 

Facebook a világháló hatodik leglátogatottabb oldala, amin 1,6 milliárd aktuális bejegy-

zés található. Több mint 350 ezer minialkalmazás és játék van jelen a hálózaton. 65 

millió felhasználó használja mobiltelefonról a Facebookot. Naponta összesen hatmilliárd 

percet töltenek a netezők az oldalon (HVG 2010). 

 

forrás: http://www.internetworldstats.com/facebook.htm 

3. táblázat: A Facebook felhasználóinak száma a különböző földrészeken (fő) 

Azt láthatjuk (3. táblázat), hogy folyamatosan növekvő tendencia mutatkozik Euró-

pában és az összes többi földrészen, kivéve Észak Amerikában. Az ábra a különböző 

kontinensek, Facebook felhasználóinak számát mutatja. Egy éves időintervallumot látha-

tunk, negyedéves lebontásban (2011. március 31- től 2012. március 31-ig). A Facebook 

Users, azaz a Facebook felhasználók száma minden oszlopban nőtt (kivéve Észak Ame-

http://www.internetworldstats.com/facebook.htm
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rika), ami azt bizonyítja, hogy a Facebook egyre sikeresebb és érdekeltebb közösségi 

oldal.  

3.2. Facebook Magyarországon 

2008. november 26-án elindult a Facebook magyar változata, amely rögtön sikeres-

nek bizonyult. A fordítást magyar felhasználók végezték és végzik jelenleg is. A 

Socialbakers adatai szerint Magyarországon 2011. márciusában az aktív felhasználók 

száma 2.842.400 fő.3 Magyarországon is igen népszerűek a különböző vállalatok 

Facebook oldalai. Jelenleg a következő öt brand a legsikeresebb a Facebookon: Extreme 

Silver, Túró Rudi, Mekizni jó, Norbi Update, Milka Magyarország. Ez azt jelenti, hogy 

ezeket az oldalakat kísérik figyelemmel a legtöbben. Ezeken az oldalakon követhetik a 

márkákat, új termékeket és nyereményjátékokat. Ha bármi kérdésük van a fogyasztók-

nak, itt rögtön feltehetik és valószínűleg hamar választ is kapnak rá. Ez a lehetőség mind 

a két félnek hasznos lehet.  

 

                                                           
3 https://www.facebook.com/FeszbookHungary/info 

https://www.facebook.com/FeszbookHungary/info


206 

forrás: http://www.socialbakers.com/facebook-

statistics/hungary  

4. ábra: Facebook felhasználóinak száma Magyarországon 

A táblázat a Magyarországon lévő Facebook felhasználók számának alakulását 

mutatja 2012. április 7-től szeptember 21-ig. Folyamatosan növekvő tendenciát látha-

tunk, amely jellemzi a Facebook felhasználóinak globális változását is. A legnagyobb 

növekedés júniusról júliusra következett be. Úgy gondolom ezt döntően befolyásolhatta 

az aktív nyári időszak, mert a fiatalok körében ez a vakáció időszaka. Ilyenkor több 

rendezvény van, amit a Facebook is közöl és ekkor új ismerősökre tehet szert az ember. 

(4. táblázat)  

5. táblázat: A Facebook Magyar felhasználóinak elhelyezkedése (fő - %) 

forrás: http://www.internetworldstats.com/facebook.htm 

alapján, saját fordítás 

 

Összes felhasználó 4 188 580 

Pozíció az országos Facebook felhasználók listáján 39 

A felhasználók népességre vonatkoztatott aránya 41,92% 

A felhasználók aránya az internet fogyasztók körében 67,82% 

 

Jelenleg Magyarországon (2012. szeptember 24.) 4 188 580 felhasználója van a 

Facebooknak. Ez a 39. helyet jelenti az országok között, a felhasználók számát tekintve. 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/hungary
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/hungary
http://www.internetworldstats.com/facebook.htm
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Magyarország népességének a 41,92 százaléka használja a Facebookot. Az on-line né-

pesség 67,82 százaléka felhasználója a közösségi oldalnak (5. táblázat).  

 

forrás: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/hungary 

6. ábra: A Facebook felhasználói számának életkor szerinti eloszlása Mo-n (év) 

 

Ha korosztály szerinti besorolás alapján nézzük a felhasználók számát, akkor a 25-34 

év közöttiek a legaktívabbak a Facebookon (1 047 145 fő). Őket követik a 18-24 év 

közöttiek, majd a 35-44 évesek. Ha a nemek szerinti megoszlást nézzük, akkor a nők 

(52%) vezetnek a férfiakkal (48%) szemben, azaz több női felhasználója van a 

Facebooknak.  

3.3. Facebook „szakszavai” 

A Facebook megjelenésével a szókincsünk is gyarapodott. Több olyan szó keletke-

zett, amit addig nem ismertünk, de mára már a mondatainkban is használjuk (pl. tetszik 

kifejezést, több esetben átvette a like szóhasználat. Tetszik a ruhád = „likeolom”). Ebben 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/hungary
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a pontban a Facebookon használt szavakat, kifejezéseket gyűjtöm össze és jelentésüket 

ismertetem, mivel későbbiekben magam is használni fogom. 

Like: A tetszés kinyilvánítása, egy gombnyomással. 

Bökés: Az emberek közötti testi érintkezés (bökés, simogatás) virtuális térben történő 

kifejezése. „Hé itt vagyok, figyelj rám!” 

Check In: Tartózkodási hely megadása. 

Postolás: Egy bizonyos kép vagy szöveg kihelyezése az adatlapra. 

Chat: Szöveges üzenet küldése (a kommunikáció egy időben jön létre a felek között). 

Megosztás: Egy másik felhasználó esetleg oldal által közzétett kép, video vagy oldal 

közzététele a saját adatlapon. 

Fényképek/Video hozzáadása: A kezdőlapon fénykép vagy video közzététele.  

Cover Photo: Az adatlap tetején található fotó. 

Kedvencek: Egyes személyeknek a Facebookon történő tevékenységei jobban figye-

lemmel kísérése (jelentés érkezik, ha bármit tesznek az oldalon). 

Timeline: Idővonal. Az életben történő események idősorrendben lévő kommuniká-

lása. 

Kiemelt Post: Az adatlapon visszamenőleg is külön, kiemelten megjelenik az adott 

Post. 

Hide: Bizonyos postok vagy személyek tiltása (pl. az adott személytől többet nem lá-

tunk postot az oldalunkon). 

Notification: A Facebook oldal tetején lévő piros színű jelentések. 
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4. Ifjúsági korszakváltás 

Kutatásomat jellemzően az egyetemisták, azaz az fiatal felnőttek körében végeztem. 

A következőekben az ifjúság fogalmát, az ifjúsági korszakváltást és velejáróit (pl. inter-

net), fogom tisztázni.  

4.1. Az ifjúság fogalmának meghatározása 

A történelem során különböző módon volt nevesítve ez a társadalmi korcsoportot 

(például: ifjúság, tizenévesek, fiatalság, fiatal korcsoport, ifjú generáció stb.). Az ifjúsá-

got kutató tudományok, a pszichológia vagy a szociológia, (azon belül az ifjúságszocio-

lógia vagy az ifjúságpolitika) különbözőképpen határozzák meg az ifjúságot. „Andorka 

Rudolf, szociológus szemmel, azokat tekinti fiataloknak, akik „már nem gyerekek, de 

még nem felnőttek, vagyis nem kezdték el a rendszeres kereső munkát, nem alapítottak 

családot, vagy egyszerűbben nem rendelkeznek a felnőttek összes jogával” (Andorka 

2006). Azaz, az ifjúság ebben az értelemben az az életkori szakasz, amely a gyermekkor-

tól a felnőttkorig tart (Németh 2009). 

Az ifjúkor meghatározásával Andorka Rudolfon kívül mások is foglalkoztak. Több 

szempontrendszer szerinti meghatározással találkoztam, ugyanis nehezen behatárolható 

ez a korcsoport, „hiszen az ifjú már nem gyerek, de még nem is felnőtt. Az ifjúkor és a 

felnőttkor határán az ifjú felnőttek is megtalálhatók, biológiai fogalomkörben gondol-

kodva ők jelentik a posztadolecenseket” (Juhász 2001, 83). Az angolszász irodalomban a 

gyermekkor és a felnőttkor közötti időszakot jelölik az ifjúság fogalmaként. Általában 

különbséget „adolescence” (12-18 év) és a „youth” (19-24 év) képez (Mönks és Knoers 

1998). A német irodalmakban viszont még több korcsoport megkülönböztetésével talál-
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kozhatunk. A leggyakrabban a prepubertás, a pubertás és az ifjúkor felosztást használják. 

Remplein (1962) tovább osztotta az ifjúkort, a „fiatal krízis” időszakával, amit a pubertás 

és az ifjúság közé sorolt. Az Ifjúság2004, Ifjúság2008 országos vizsgálatban a 15-29 

éveseket sorolják ebbe a korcsoportba. A személyiségfejlődés főbb állomásai mentén 

három csoportot képeznek. „Különbséget tesznek a 15-18, a 19-24 és a 25-29 évesek 

között. A megkülönböztetést azzal indokolják, hogy a 15-18 évesekre a képességek, 

készségek felmérése, a lehetséges fejlődési irányok kiválasztása a jellemző. A 19-24 

évesek a keresés (párkeresés, szakmakeresés, munkakeresés) szakaszában vannak, és a 

25-29 évesek pedig az életmódjuk, illetve a lehetőségeik szerint különülnek el a fiatalabb 

társaiktól” (Simándi 2012, 53-54). 

4.2. Az ifjúsági korszakváltás 

A korszakváltás problémájával a magyar szociológia a nyolcvanas években kezdett el 

foglalkozni, amikor összehasonlító vizsgálatokat tett a nyugati fiatalokkal. Ekkor úgy 

vélték, hogy a korszakváltás a magyar fiatalok körében késik. Ennek okai az oktatási 

expanzió (rendszerváltás előtt) és a piac hiánya. Az utóbbi hiányában nem alakult ki a 

fogyasztóközpontú társadalom. Ezen okok ellenére az akkori fiatalok körében korábbi 

önállósodás és kulturális értékváltás következett be. Ezek nem jelentettek lényeges for-

dulatot. Az ifjúsági korszakváltás nagymértékben a kilencvenes években kezdődött el 

(Gábor - Jancsák 2002).  

A társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás során átértékelődik az iskolai tudás, 

az iskolában eltöltött idő. A fiatalok önállósodása hamarabb következik be, ugyanakkor 

az ifjúsági életszakasz egyre inkább meghosszabbodik. A fiatalok autonómiája növek-

szik, és a közvetlen kontroll, mint a család, a szomszédság, az iskola vagy a különböző 
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ifjúsági szervezetek elvesztik szerepüket. Közvetett kontroll jön létre a fogyasztói ipar és 

a mass médiák révén. Megváltozik a világ rendje. Az addigi rendszer, hogy a fiatalság 

rendszerkövetőként jelenik meg, átalakul a korszakváltás során és a fiatalok mintaadóvá 

is válnak. Az ifjúság mintái az ifjúsági kultúrában foglalják el helyüket (Gábor - Jancsák 

2006). 

Az elmúlt két évtizedben a fejlett társadalmak ifjúságának közösségi kommunikáció-

ja radikálisan megváltozott. A kommunikációs tér eltűnt, és végtelenné vált. Manapság 

már mi magunk választjuk ki, az interneten keresztül mely virtuális közösségnek leszünk 

időszakosan tagjai, és hogy melyik on-line felületen tanuljuk az ’igazi’ történelmet mint 

az ’igazi’ tudományt. A kommunikációnak eltűntek az időre vonatkoztatható határai is, 

mert amióta mobiltelefonokkal meg notebook-okkal járunk, azóta bárhol bármikor kap-

csolatba kerülhetünk ismerőseinkkel. „Rendkívül érdekes, hogy mennyire jellemző a 

gyakori sms-ekkel és hívásokkal történő önmegerősítés igénye a fiataloknál. Sokkal 

többet jelent számukra, ha két barátjukat felhívhatják egy fontos döntés előtt, mintha egy 

tudományos kötet garantálná a helyes döntést” (Czeizer - Gábor). 

Egyre inkább jellemző, hogy diákok lassan több időt töltenek el az internet előtt, mint 

barátaikkal személyesen (Ságvári 2009). Manapság az internetezés a fiatalok körében 

döntően a barátokkal való folyamatos kommunikációt jelenti, más, párhuzamos tevé-

kenységek végzése közben (lájkolás, tetszésnyilvánítás, hangulatjel küldés, megosztó 

portálok küldözgetése stb.). „Átalakult a kapcsolattartás: személyes találkozások helyett 

a világhálón keresztüli párbeszéd válik jellemzőbbé” (Simándi 2012). 
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5. A Facebook jelenség vizsgálata a fiatalok körében 

Napjainkban a Facebook jelensége majdhogynem mindenki számára ismert, függet-

lenül attól, hogy felhasználója-e a közösségi oldalnak. Leginkább a fiatal felnőttek, de 

van, hogy a hatvanas éveiben járók is felhasználói ezen oldalnak. Megdöbbentő szá-

momra, hogy egy pár filléres weboldal, hogyan terjedhetett ki egy egész világot beháló-

zó médiabirodalommá. Miért pont ez a közösségi oldal? Kutatásom során többek között 

azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy az egyetemisták miért felhasználói az ol-

dalnak, mit tartanak a leghasznosabbnak, vagy a legidegesítőbbnek a közösségi oldalon. 

Persze azok véleményére is kíváncsi voltam, akik nem felhasználói az oldalnak, éppen 

ezért úgy szerkesztettem meg a kérdőívemet, hogy az első felére mindenkinek (függetle-

nül attól, hogy felhasználója-e az oldalnak) legyen lehetősége válaszolni. A kérdőívek 

írásos formában kerültek kitöltésre. Azért nem webes kitöltést alkalmaztam, mert akkor 

leszűkítettem volna a kérdőívre válaszolók körét, azokra, akiket az internet segítségével 

érek el, ami befolyásoló tényezőként hatott volna a kutatásom eredményére. A kitöltés 

helyszínei a hallgatói centrum, a kollégiumok, az iskola aulái és tantermei voltak. A 

kérdőívek kitöltését a hallgatói centrum dolgozói, két hallgató társam és egy veszprémi 

hallgató segítette. A kitöltés pillanatában mindig jelen volt valaki. Ezzel a felmerülő 

kérdéseket szerettük volna megválaszolni, az esetleges hibás válaszok elkerülése érdeké-

ben. A kutatásom bemutatása előtt fontos, hogy tisztázzam a bennem megfogalmazódott 

kérdéseket, azaz a felállított hipotéziseket ismertetem. 
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5.1. Hipotéziseim 

A kérdőívben szereplő kérdéseimmel, az interjúkkal, saját észleléseimmel és a hát-

téranyagok megismerésével az alábbi hipotézisekre keresem a választ: 

− A Facebook, a fiatalok életének szerves részévé vált, mind a magánélet, mind a 

fogyasztói életben. 

− A fiatalok a Facebook oldalán, több személyes információt osztanak meg, mint 

gondolnák, azaz nem tudatos Facebook felhasználók. 

− Az egyetemisták életében kultúraközvetítő szerepet tölt be a Facebook, mert a 

programokról, eseményekről legtöbb esetben ezen a közösségi oldalon szerez-

nek tudomást. 

− A fiatalok Facebookon lévő ismerőseiket, nem kizárólag valódi ismerősök al-

kotják. 

5.2. Minta bemutatása 

A kutatásomban, a megkérdezettek közel egyharmada (26,6%) fiú és közel kéthar-

mada (73,4%) lány. Összesen 263 a válaszadók száma, ami azt jelenti, hogy 70 fiú és 

193 lány vett részt a kérdőívek kitöltésében. A célcsoport az Eszterházy Károly Főiskola 

és a veszprémi Panonn Egyetem hallgatói. A kérdőív válaszadói főként a főiskola hallga-

tói. A megkérdezés időpontjában, a Neptun információs bázisa alapján 4185 nő és 1911 

férfi aktív hallgató jár a főiskolára. A korhatárt illetően a 18-26 évesek körében vizsgá-

lódtunk. A válaszadók fele 20-22 éves, ezt követi a 18-20 év közötti korosztály (43,3%).  
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7. ábra: A szülők iskolai végzettsége (fő) 

A célcsoport alapinformációinak megismerése után a fiatalok internetezési szokásait 

vizsgáltam. Első pontban a családi környezet megismerésével arra voltam kíváncsi, hogy 

a család hogyan hat a fiatalok internetezési szokásaira.  

Megállapíthatjuk, hogy a szülők iskolai végzettségét illetően az eredmények azt mu-

tatják, hogy az apák főként szakmunkás végzettségűek, az anyák pedig jellemzően érett-

ségivel rendelkeznek. Meghatározhatjuk, hogy a megkérdezett hallgatók többsége nem 

olyan családból került ki, ahol diplomás szülők vannak (7. ábra).  

Azt feltételeztem, hogy összefüggés van a szülők végzettsége és a család anyagi 

helyzete között, és ez hatással van a megkérdezettek otthoni internet hozzáférésére. Ke-

resztábrát készítettünk a szülők végzettsége és az internet otthoni hozzáférése között, 

amely alapján elmondhatjuk, hogy nem tapasztalható semmi összefüggés. A feltételezé-

sem tehát nem igazolódott be, a szülők iskolai végzettségétől függetlenül, mindösszesen 

3 fő jelezte, hogy nincs otthon internetkapcsolata. Ez összefüggésben áll azzal, hogy ma 

egyre természetesebbé válik az internet használata. Egy olyan alapfogyasztású cikké 
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vált, ami megkerülhetetlen, hiszen a hallgatók számára elengedhetetlen annak használata 

az oktatás miatt (beiratkozás, tantárgyfelvétel, vizsgafelvétel, pénzügyi tranzakciók, stb.) 

is. A tanulás mellett fontos továbbá a munkahelyek elvárásai és a pénzügyek intézése 

miatt is. Az internet ma már nem tekinthető luxuscikknek és nem csupán szórakozási 

lehetőséget biztosít a fogyasztóknak. 

5.3. A fiatal felnőttek szabadidő eltöltési szokásai  

Fontosnak tarom, hogy kitérjek a fiatalok szabadidő eltöltési szokásaira részleteseb-

ben, hisz egy olyan felületet vizsgálok (Facebook), amit a fiatalok leginkább a szabad-

idejükben használnak. Egy nap 24 órából áll és úgy gondolom egy új szabadidős tevé-

kenység hatással lehet a többi, nem kötelezettségekre fordított idő eltöltésére. 

A fiatalok szabadidő eltöltését a TV nézési szokások is befolyásolják. Hazánkban a 

háztartások 99 százaléka rendelkezik televízióval (KSH 2011). Persze ez a százalékos 

kimutatás úgy értelmezhető, hogy egy-egy háztartásban több televízió van. Természete-

sen a háztartásoknak több mint, az 1 százaléka nem rendelkezik televízióval, de van több 

háztartás, ahol akár 2-3 vagy több TV is van. Ami a mi esetünkben fontosnak bizonyul 

az az, hogy a magyar háztartások magas százaléka rendelkezik televízióval. Úgy gondo-

lom, ez a 99 százalék lehet az egyik oka a TV nézés közösségfejlesztésben eltöltött sze-

repének megváltozásában. Mikor megjelent a televízió, nagy közösségfejlesztő szerepe 

volt a társadalomban, mert összegyűltek az emberek és együtt nézték a műsorokat, fil-

meket. Az idő múlásával a családok megtehették, hogy vegyenek egy televíziót, aminek 

ismét közösségfejlesztő szerepe volt, mert együtt nézte a család a TV-t. Manapság egy 

háztartásban több TV is van, ami azt eredményezi, hogy elvesztette közösségfejlesztő 

szerepét és inkább közösségrombolóvá vált, mert külön nézik a családtagok. Vélemé-
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nyem szerint a tévénézési szokások külön kutatást érdemelnek, de a témámhoz szüksé-

ges adatokat megismerhettük. 

 

8.táblázat: TV-zéssel eltöltött idő  

A (8. táblázatban) megkérdezettek tévézési óraszámát láthatjuk egy átlagos napra 

bontva. Legtöbben a 0-1 óra közé eső időintervallumot jelölték meg. A létszám arányo-

san csökken, az órák növekedésével. A várttól eltérő eredményt hozott, mert magasabb 

óraszámra számítottam. László Miklós, a Hírműsorok generációs szemmel című munká-

jában a következőt írja: „A használatkutatások tanúsága szerint a fiatalok túlnyomó 

többsége napi rendszerességgel televíziózik, egy átlagos hétköznapon majdnem 4 órát” 

(László 2005). A mi esetünkben azért lehet eltérés, mert kifejezetten az egyetemisták 

körében kutattunk, akik többnyire kollégiumokban laknak, ahol számos szobában nincs 

TV. De feltehető a kérdés, hogy a válaszok a tényleges óraszámot mutatják-e, azaz azt az 

időt, amikor megy a TV vagy azt, amikor kifejezetten nézik és figyelik azt. Ez azért 

vezethet egy újabb kérdéshez, mert a multitasking, azaz a halmozott médiafogyasztás 

(pl. egyszerre megy a TV és internetezik a személy) egyre inkább jellemző a fiatalok 
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fogyasztási szokásaira. Minden bizonnyal azt az óraszámot jelölték meg, amikor egyéb 

médiumot nem használnak, nem fogyasztanak. 

Ezzel ellentétben vagy pont, hogy párhuzamban a könyvolvasás a következő szabad-

idős tevékenység, amire rákérdeztünk. A legtöbb megkérdezett fiatal felnőtt, (83 fő) 

havonta egy könyvet olvas, míg 21 egyáltalán nem szokott. Megállapíthatunk, hogy a 

könyvolvasás háttérbe szorult az IKT (információs és kommunikációs technika) eszkö-

zök megjelenésével, de az egyetemisták több könyvet olvasnak a nem egyetemista fiata-

lokkal szemben. Fellelhető különbség a jelen kutatás és más olyan kutatások között, ahol 

a célcsoportot a fiatalok jelentik, míg a mi esetünkben az egyetemista fiatalokat. Feltehe-

tő a kérdés, hogy az egyetemisták könyvolvasás alatt a kötelező olvasmányokat értik, 

ami a tanulásukhoz szükséges, vagy az azon kívüli olvasást.  

Az egyik legfontosabb és leginkább elengedhetetlen az egyetemisták életében a 

Neptun használata. A Neptun egy egységes tanulmányi rendszer az oktatók és a hallga-

tók számára, amelyen keresztül a számítógép segítségével adatokat kap a hallgató az 

egyetemi élettel, tantárgyakkal, követelményekkel, határidőkkel kapcsolatban. Ezen a 

rendszeren keresztül kell a hallgatónak felvenni tantárgyaikat, és ezen keresztül kell a 

vizsgákra jelentkeznie. Az oktatók itt hirdetik meg a tárgyakat, vizsgákat, és itt töltik fel 

a hallgatók vizsgaeredményeit. Ezen a felületen lehetőség van a rendszer felhasználóinak 

bármilyen üzenet küldésére és fogadására. 

Többek között a fent említettek miatt, kutatásunk elengedhetetlen vizsgálási pontja az 

internethasználat. Az eredményeink azt mutatják, hogy a megkérdezettek 100 százalé-

ka internetezik hétköznap. Ez reális, hisz a tanulás velejárója az internet használata. 

Például internet segítségével kapják a hallgatók a tananyagot vagy ott konzultálnak taná-
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raikkal. Az interneten több elektronikus könyvtár is létezik, ami egy gyors és „kényel-

mes” lehetőség a szakirodalmak hozzáféréséhez.  

A megkérdezettek több mint 40 százaléka naponta 3-6 órát internetezik. Ez magas 

óraszám, de reálisnak tekinthető a fent leírtak alapján. Ezt követi az 1 és 3 óra közé eső 

internetezési óraszám, amit a fiatalok több mint 20 százaléka (70 fő) jelölt meg. A cél-

csoport közel 20 százaléka (52 fő) 6-9 órát, egy tizede (32 fő) 9 vagy annál több órát tölt 

internetezéssel. Ha párhuzamba állítjuk ezeket a számokat, akkor láthatjuk, hogy az 

internetezéssel eltöltött órák, jóval a tévézésre fordított idő felett vannak. Ez lehet pozití-

vum is, ugyanakkor feltételezhető, hogy az internet már a televízió helyét is átveszi a 

fiatalok mindennapjaiban, hiszen filmekhez, műsorokhoz is hozzá tudnak jutni online 

formában. Az internetfogyasztásra fordított idő nem minden esetben haszontalan idő, de 

a válaszokban megjelölt óraszámok nem megnyugtatóak. 

Az internetezési óraszám mellett fontos szót ejtenünk az internet hozzáférhetőségéről 

is, hiszen ez is olyan információkat nyújthat számunkra, mely a kutatásunk szempontjá-

ból nélkülözhetetlen. 
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9. ábra: Az internethez való hozzáférési helyszínek (fő) 

A megkérdezettek majdnem 100 százaléka (98,8%) hozzáfér otthon az internethez. A 

fentebb leírtak magyarázzák, hogy miért és hogyan terjedt el ennyire az otthoni internet 

használata. Ezt követően az iskolában férnek hozzá a legtöbben az internethez. A főisko-

lákon, egyetemeken vezeték nélküli internet hozzáférés van, ami segíti az egyetemisták 

internetezési lehetőségét. Arról nem is beszélve, hogy a vizsgált főiskolán egyedülállóan 

működő laptop program (minden nappali tagozatos hallgató a beiratkozás után kedvez-

ményesen jut notebookhoz) mindenki számára biztosítja az intézmény területén az in-

gyenes internetfogyasztást. Mivel növekvő tendenciát mutatnak az okos telefonok és 

laptopok vásárlása is, így valószínűleg ez a szám folyamatosan növekvő tendenciát mu-

tat majd. A kutatás során választ kaptunk arra is, hogy a megkérdezettek közel 40 száza-

léka (98 fő) rendelkezik olyan telefonnal, amin van internetezési lehetőség. A legkeve-

sebb számot a nyilvános tereken való internet hozzáférés mutatta (9. ábra).  

A célcsoport 97 százaléka úgy véli, hogy az internet használata nem elkerülhető. Úgy 

gondolom ez érthető, mert a fent említett okok miatt az egyetemisták fontos használati 

eszköze az internet. A maradék 3 százalék a következő indokokkal magyarázta az inter-

net elkerülhetőségét: „nem a mindennapi élet része” vagy nem jól értelmezte a kérdést és 

pont arra írt indoklást, hogy miért nem elkerülhető manapság az internet használata. Így 

ismét megállapíthatjuk, hogy az egyetemisták internet fogyasztók. 

Kíváncsi voltam, hogy az egyetemisták az előbb említett szabadidőben végzett tevé-

kenységek mellett, mit szeretnek leginkább csinálni. A kérdőívben az alább felsorolt 

tevékenységek egymás mellett szerepeltek és a megkérdezettek azokat a programokat, 

lehetőségeket jelölték meg (akár többet is), amit szívesen csinálnak. Így nem csak azt 
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tudhatjuk meg, hogy mivel mennyi időt töltenek el, hanem egy komplexebb választ 

kapunk arra, hogy melyik a kedvenc programjuk (természetesen a megadott válaszadási 

lehetőségek mellett rendelkezésükre állt nekik is különböző programokat beírni). 

 

10. ábra: A fiatalok legkedveltebb szabadidőben eltöltött programjai (fő) 

A megkérdezett fiatal felnőttek szabadidejükben leginkább a barátaikkal találkoznak 

és a társasági programokat helyezik előtérbe (10. ábra). Fontos kiemelni, hogy itt a sza-

badidejük eltöltésére kérdeztünk rá és nem a mindennapi tevékenységükre. Ez azért 

fontos, mert a harmadig leginkább kedvelt programjuk az olvasás, ami megelőzi a tévé-

zéssel eltöltött szabadidejüket. Ez a szám eltér, több a fiatalok körében végzett kutatás-

tól, de ismét azzal magyarázható, hogy egyetemisták körében kutattunk, akik feltehető-

leg többet olvasnak, mint akik nem tanultak tovább. Mindössze 32,3 százalék adta vá-

laszként a sportot, ami kevésnek számít, akár az egészséges életmódot nézve.  

A szabadidejük eltöltése kapcsán rákérdeztünk egyéb kulturális programok látogatá-

sára is. Ez a vizsgált terület ugyanolyan rendszer szerint van felépítve, mint az előző 

kérdés, tehát itt is arra törekedtünk, hogy egy komplex képet kapjunk, hogy a fiatalok 
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mely kulturális programokat szeretik. Ha a színházat, a mozit és a koncertet hasonlítjuk 

össze, megállapíthatjuk, hogy a mozit és a koncertet helyezik előtérbe a megkérdezett 

egyetemisták (11. ábra). Ez az eredmény több kutatás eredményével is megegyezik. A 

mai fiatalok szívesebben mennek moziba vagy koncertre, mint színházba. A kiállítást és 

a könyvtárat látogatók száma alacsony. A könyvtárat látogatók száma az utóbbi években 

drasztikusan lecsökkent. Ennek több oka is lehet. Az egyik az internet megjelenése. 

Egyszerűbb és kényelmesebb az embereknek otthon megnyitni és elolvasni egy könyvet, 

mint elmenni a könyvtárba kivenni, majd visszavinni. A másik oka az e-book megjelené-

se. Az e-book elektronikus, vagyis digitális megfelelője egy hagyományos, nyomtatott 

könyvnek.  

 

11. ábra: A fiatalok legkedveltebb kulturális szabadidőben eltöltött programjai (fő) 

A témához kötődik a fent említett programok informálódási helyének vizsgálata. 

Fontos tudnunk, hogy a fiatalok a programokról hol és hogyan szereznek információt. Ez 

azért is elengedhetetlen a Facebook vizsgálatánál, hisz ez a közösségi oldal új kulturális 
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vagy kultúrát közvetítő eszközként jelenik meg az egyetemisták életében. A táblázatban 

láthatjuk, hogy az interneten és a közösségi oldalakon informálódnak az eseményekről, 

lehetőségekről (12. ábra). Ennek több oka is lehet. Egyrészt több hirdetés van ezeken a 

felületeken, mert a célközönséget itt érik el a hirdetők leginkább és nem utolsó sorban 

jóval olcsóbb, mint a tévében vagy újságban, vagy egyéb ATL felületeken (ATL: a ha-

gyományos médiumok útján közzétett reklám) való hirdetés. Az interneten történő 

kommunikáció azonnal generálja a WOM hatást (WOM: szájról, szájra), melynek kö-

szönhetően egységnyi hirdetés magasabb elérést biztosít, mint az ezzel megegyező szá-

mú újságban, egyéb felületen elhelyezett hirdetés. Ha valakinek tetszik, azonosulni tud 

vele, azonnal megoszthatja azt ismerőseivel, akik ismét továbbküldhetik azt. Az internet 

és a közösségi oldalak mellett a legtöbben a plakátok és szórólapok segítségével tájéko-

zódnak különböző programokról, eseményekről. Ez a hirdetési felület is sikeresnek 

mondható. Ugyan drágább lehet, mint az interneten való hirdetés, de ezzel a felülettel 

rengeteg ember találkozik. Ha csak sétál az utcán, esetleg tömegközlekedéssel vagy 

autóval utazik, elkerülhetetlen, hogy plakátokat lásson. Ha nem is érdekli, de többnyire 

elolvassa. Már csak azért is mondható sikeresnek egy plakáton való kommunikáció, mert 

semmilyen eszköz nem kell hozzá, illetve nem kerül pénzbe a fogyasztónak, az újsággal, 

tévével, internettel ellentétben. 
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12. ábra: Programokról, eseményekről való informálódás helyszínei (fő) 

5.4. Egyéb közösségi oldalak 

Kutatásom legfontosabb eleme az ismerettségi hálózat (angolul social network, kö-

zösségi struktúra), ami egyének vagy szervezetek kapcsolataiból azt tartalmazza, hogy 

ezek a szereplők között a szociális kapcsolatok hogyan és milyen módon léteznek, a 

felületes ismeretségtől az életre szóló barátságig vagy rokoni kapcsolatokig. A kifejezést 

J. A. Barnes használta először 1954-ben. (Szalóki (2006), 409-421). A közösségi oldalak 

közül leginkább a manapság oly népszerű Facebook használatát vizsgáltam. 

A Facebook jelenség kutatásánál fontos ugyanakkor más közösségi oldalak használa-

tát is vizsgálnunk. Különböző kutatások mutatják, hogy Magyarországon a Facebook 

mellett legtöbben, az iWiW és a MyVIP közösségi oldal felhasználói. 2010-ben egy a 

felmérésben a következőt állapították meg: három nagy közösségi oldal közül egyedül a 

Facebook növekszik. Az iWiW telítettséget ért el, ami napi 1,2-1,3 millio egyedi látoga-

tóval stagnál. A MyVIP 2010 elejétől kezdve hanyatlik. Míg 2010 januárjában napi 600 
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ezer látogatóval bírt, ez augusztusra 420 ezerre csökkent (Ihász 2010). Mi is ennek a 

három közösségi oldal felhasználóinak a mozgását, aktivitását kutattuk. A kérdőívben 

szereplő fiatal felnőttek 98,1 százaléka, azaz 258 fő tagja valamely közösségi oldalnak. 

Mindössze 4 fő jelezte, hogy nem felhasználója és nem is volt felhasználója egyik kö-

zösségi oldalnak sem. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ezen közösségi oldalak közül 

van-e olyan amelyiket már nem használja, és ha igen, melyiket. Összesen 201 jelölés 

érkezett a MyVIP, 60 az iWiW oldalára, azaz a célcsoport 76,4 százaléka már nem hasz-

nálja a MyVIP, 22,8 százalék pedig az iWiW közösségi oldalt. A Facebookra 0 százalék 

érkezett, azaz aki regisztrált az oldalra, az a kérdőív kitöltésekor is aktív felhasználója 

volt annak.  

 

13. ábra: A MyVIP és az iWiW felhasználóinak csökkenésének okai (fő) 

 

Látva ezeket a számokat, meg kell vizsgálni az okokat is. Ennél a kérdésnél több vá-

laszadási lehetőség is szerepelt. Összesen 418 válasz érkezett a megadott állításokra, így 
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egyértelműen kijelenthető, hogy a megkérdezettek egy része több okot is megjelölt, 

amiért már nem használja ezen közösségi oldalakat. 

Legtöbben azzal indokolták a közösségi oldalak „elhagyását”, mert már nem felel-

nek meg a kor elvárásainak (13. ábra). A válaszokból következik, hogy a Facebookot 

azért is használják tehát még mindig, mivel az jóval fejlettebb társainál. Amikor Ma-

gyarországon elkezdett nőni a Facebook felhasználóinak száma, az iWiW hasonló tech-

nikákat épített be az oldalára (pl. like alkalmazása), de nem hozott változást számára. 

Ebből következtethetünk arra, hogy nem kizárólag a technika az oka az iWiW korábbi 

sikereinek hanyatlásának. A fiataloknak fontos szempont a márka népszerűsége is. A 

Facebook mára már nagyobb márkának számít, azaz a fiatalok számára „trendibb” kö-

zösségi oldal, mint az iWiW vagy a MyVIP.  

Hiába próbálkoznak az elhanyagolt közösségi oldalak hasonló trendeket beépíteni ol-

daluk felületére, nem tudnak szembeszállni a fogyasztók igényeivel. A megkérdezettek 

úgy vélik, hogy „jobban lehet informálódni a másik (Facebook) közösségi oldalon” 

illetve „több lehetőség van a másik közösségi oldalon”. A Facebook egy olyan márka, 

amit szabadon használhatnak a médiában, így folyamatosan találkozhatunk is vele. Gon-

dolok itt a különböző márkaoldalak jelenlétére, híres emberek oldalaira, nyereményjáté-

kokra vagy kedvelt műsorok nyomonkövethetőségére. Amit fontos még megemlítenünk, 

hogy a Facebook az egész világot behálózó közösségi oldal, míg az iWiW és MyVIP 

nem. 

Legkisebb számban a „mert könnyebb a használata a másik közösségi oldalnak” in-

dokot jelölték meg. Ebből arra következtethetünk, hogy nem könnyebb a Facebook 

használata, mégis szívesebben használják a felhasználók. A Facebook kezelhetőségének 
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egyszerűségére nem történ utalás, ami azért lehet, mivel több funkció nem magyarul 

jelenik meg, illetve új kifejezéseket tartalmaz az oldal, ami azelőtt a mindennapi életben 

nem volt ismert (pl. like, poke). Ezek nem okoznak gondok, mert ez a generáció az in-

formatika világában nőtt már fel, így könnyedén meg tudja ismerni, alkalmazni tudja az 

új webes felületeket. Mivel idegen nyelvet is tanulnak, ezért az idegen kifejezések sem 

jelentenek problémát.  

4.4. A Facebook jelenség a megkérdezettek körében 

Ebben a részben a vizsgált területem főbb pontjait mutatom be. A következő vizsgá-

lási pontok már „csak” azoknak az eredményét közlik, akik felhasználói a Facebook 

oldalának.  

 

14. ábra: Facebook felhasználók megoszlása (%) 

A megkérdezettek 95 százaléka felhasználója a vizsgált közösségi oldalnak (14. áb-

ra). Természetesen az is érdekelt, hogy mi az oka annak, ha valaki nem felhasználója a 

Fcebooknak. A következő válaszok érkeztek: „Mert túlzásnak találom azt, hogy a többi-
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ek egész nap rajta vannak. Minden levegővételükről hírt adnak a nagyvilágnak. Szá-

momra ez nem egészséges dolog.” „A mostani közösség túlságosan függ tőle, így a valós 

kapcsolatoktól elszeparálódik.” „Mert látom a barátaimon is, hogy csak felhúzzák magu-

kat rajta, sokkal antiszociálisabbak lesznek tőle.” „Nincs szükségem rá.” „Akiket el 

szeretnék érni, azokat megtalálom más közösségi portálon is (msn-en) vagy személye-

sen. Nem szimpatikus, hogy ekkora befolyásoló ereje van az emberek életére.” „Nem 

tartom fontosnak, hogy legyen.” „Nem tartom a Facebookot hasznos dolognak.” „Nem 

hiszek az ilyen kapcsolattartásban.” „Időrabló, olyan tartalmak is eljutnak hozzám, amik 

nem érdekelnek és nincs is rájuk szükségem (pl. reklám).” „Akikkel tartom a kapcsola-

tot, azokhoz nem kell Facebook. Nem szeretem.” 

Fontosnak tartom a téma vizsgálatánál a fent leírtakat elemezni, mert érdekes „kívül-

állói” vélemények születtek. Akik nem felhasználói a Facebooknak, más szemszögből 

látják az oldalt vagy annak felhasználóit. Sokan idegesítőnek tartják, úgy veszik észre, 

hogy idegességet szül az emberek kapcsolataiban és antiszociálisak lesznek tőle, illetve 

elszeparálódnak a valós kapcsolatoktól. Feltehetően, az utóbbi kettő vélemény egyedi 

esetekben fordul elő, hisz a megkérdezettek szabadidejükben leginkább a barátaikkal 

találkoznak, vagy társasági programokon vesznek részt.  

A válaszadók több mint 56 százaléka 3-4 éve felhasználója a Facebooknak. Ez azzal 

indokolható, mert a Facebook magyar változata 2008. november 26-án indult el. Azelőtt 

is el lehetett érni a Facebook oldalát, csak nem a magyar változatát.  

A megkérdezett egyetemisták több mint 70 százaléka nem olvasta el a felhaszná-

lási feltételeket mielőtt regisztrált a Facebook oldalára. Ennek több oka is lehet. Egy-

részt ezek a szabályzatok hosszúak és bonyolultan vannak megfogalmazva. Másrészt azt 
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gondolhatják az emberek, hogy biztonságos, mert rengeteg felhasználója van az oldal-

nak. Úgy gondolom ez nagyfokú felelőtlenség, hisz így nincsenek birtokában azoknak az 

információknak, hogy milyen védelmet nyújt az oldal számukra, amelynek jelenleg ők is 

tagjai. A felhasználási feltételek elolvasása vagy el nem olvasása nem csupán a 

Facebook esetében érdekes. Az internet felhasználók igen csekély százaléka ismeri meg 

azokat a „szerződéseket”, melyeket regisztrációkkal ír alá. Ez számos veszélyt hordoz 

magában.  

A felhasználási feltételek mellett szükséges kitérni az ezzel együtt kezelendő adatvé-

delem kérdésére is. Mindannyiunk tulajdonsága, hogy óvjuk titkainkat, jogainkat és 

mindent csak az arra érdemes ismerőseinkkel, barátainkkal osztunk meg. A megosztás 

szó itt még teljesen mást jelentett, mint a mai digitális világban. Korábban a megosztást 

kifejezhettük a megbeszélés szavakkal is, viszont azóta ez a kétoldalú kommunikáció 

rendkívül visszaesett. Míg korábban elmeséltem, megbeszéltem a velem történteket, 

addig ma megosztom azt egy arctalan tömeggel. A titok ma már nem titok, de mindenki 

saját elhatározásából döntött így. A napi szintű képfeltöltés, posztolás (kutatásom későb-

bi részében ezekkel kiemelten foglalkozom majd) nem ismer határokat. Mindent meg 

akarunk mutatni. Nem feltétlenül hátrány ez csupán, de jelent veszélyeket és kialakíthat-

ja a függést. A munkaerőpiac annyira telített és olyan sokan keresnek ma munkát, hogy 

az okos Facebook userek használhatják ezt a felületet egy dinamikus önéletrajznak is. 

Megmutatom, milyen jól nézek ki, miket csinálok stb. Nyilvánvaló, hogy a fejvadász 

cégek ma már szinte minden esetben „leellenőrzik” a jelentkező vagy kiszemelt adatlap-

ját, amely több információt hordozhat magában, mint azt hinnénk. A vizsgált célcsoport 
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vajon mennyire van ezzel tisztában, mikor az átmulatott éjszakákról nem feltétlenül a 

CV-be való képeket és tartalmakat publikál? 

Manapság az okostelefonok vásárlása növekvő tendenciát mutatnak. 4 Nem teheti 

meg minden fiatal, hogy okostelefonja legyen, mert anyagi helyzettől (esetleg a család 

anyagi helyzetétől) függően tud valaki ilyen készüléket vásárolni. Egy ilyen telefon 

drágának számít. Egy sikeres műszaki cikk, amely sok műszaki cikket foglal magában. 

Mit is jelent ez a mondat? Ezek a telefonok olyan funkcióval vannak ellátva, amely több 

másik készülék funkcióját látják el. Ezek a GPS, fényképező, kamera, zene- és filmleját-

szó funkciói. Kis számítógépeknek is szokták nevezni ezeket a telefonokat, hisz alkal-

mas olyan szerepet betölteni, mint egy személyi számítógép. Ilyen lehet az e-mailek 

írása, olvasása, interneten való böngészés. 

A megkérdezettek több mint fele (51%) rendelkezik okostelefonnal. Ez az adat fon-

tos számunkra, mert befolyással lehet a közösségi oldalak felhasználói körére, ugyanis 

ezeken a telefonokon lehet internet kapcsolatot létesíteni.  

A kérdőívet kitöltők körében 152 fiatal felnőtt rendszeresen használja mobiltelefon-

ján a Facebook alkalmazást. Ha ezt az eredményt összehasonlítom az okostelefonnal 

rendelkezőkével megállapíthatjuk, hogy egyensúlyban áll a két adat. 152 fiatal használja 

telefonján a Facebook alkalmazást, ebből 120-nak van okostelefonja.  

                                                           
4 Egy Nielsen felmérés szerint az olasz fiatalok (15-24 év) rendelkeznek legtöbben okostelefonnal 

(Wiezner 2010) 
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15. ábra: Tanóra közbeni Facebook használat (fő) 

A kutatásból kiderül, hogy a kérdőív kitöltőinek több mint a fele tanórán is 

Facebookozik (15. ábra). Az ábrán azt szemléltettem, hogy ki mennyi időt tölt el a 

Facebookon egy 90 perces tanórán. Legtöbben 5 és 10 perc közé eső időintervallumot 

karikázták be. Ez az idő, pont elég arra, hogy átfussa kezdőlapját, értesítéseit megnézze, 

esetleg üzenetet küldjön. Ezt követően a 10-20 percet Facebookozók száma következik. 

Ez már jelentősebb időtöltésnek számít, ami befolyásolja az órai munkát, az aktív rész-

vételt. A Facebookon eltöltött idő növekedése, arányos csökkenést mutat a megkérdezet-

tek számával. Van olyan – szám szerint 7 fő –, akik majdnem az egész órát Facebooko-

zással tölti. Ezeket a tényeket és számokat vizsgálva feltehetjük a kérdést, vajon hova 

vezet, mi lesz a mai fiatal felnőttekkel a munka világában? Már az is elszomorító, hogy 

az előadásokon, tanórákon nem figyelnek, nem összpontosítanak 100 százalékosan. Mi 

lesz, ha dolgozni fognak? A Facebookhasználat a munka rovására is megy majd?  
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Viszonylag jól mutat, hogy a megkérdezettek közül 112 fiatal nem használja tanórán 

a Facebookot. Vajon azért mert tényleg nem érdekli őket, és úgy gondolják, hogy ennek 

nem ott van a helye vagy csak nincs rá lehetőségük? Fentebb megvizsgáltuk, hogy a 

megkérdezettek 51 százaléka rendelkezik mindösszesen okostelefonnal, tehát feltehető a 

kérdés, hogy mi a tényleges ok ennél a csoportnál és ez az adat változni fog-e a jövőben? 

(az okostelefonokkal rendelkezők száma növekvő tendenciát mutat). 

 

16. ábra: Facebook oldalán „végezhető” tevékenységek 

A fenti ábrán (15. ábra) különböző tevékenységeket látunk, amit a Facebook oldalán 

lehet végezni. A különböző színek azt mutatják, hogy a felsoroltak mennyire jellemzőek 

a megkérdezettekre. A zöld szín az egyáltalán nem jellemzőt, a sárga szín a kevésbé 

jellemzőt jelöli, míg a piros az inkább jellemzőt, a fekete a teljes mértékben jellemzőt 
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mutatja. Hogy mit is jelentenek pontosan ezek a tevékenységek, fentebb a 16-17. oldalon 

megtalálható.  

Az első vizsgált tevékenység a „meghívó küldése rendezvényekre”. Jól látható, 

hogy nem igazán jellemző a megkérdezett egyetemistákra ennek a funkciónak a haszná-

lata. Ez azért lehet így, mert általában ez munkához köthető, mégpedig a rendezvény-

szervezéshez vagy rendezvényekkel foglalkozó elfoglaltsághoz. Egy ezzel nem foglal-

kozó egyetemista esetleg a születésnapjára vagy egyéb bulijára hív meg embereket, ami 

igen csekély, tehát ez az eredmény reálisnak mondható.  

A következő a „chat használata”. Ezt a tevékenységet közel 60 százalék teljes mér-

tékben jellemzőnek jelölte. A chat használatnak több előnye is van. Egyrészt ez egy 

ingyenes kommunikációs eszköz a fiatalok körében. Az információcsere egy időben, 

azonnal jön létre. Mindkét félnek aktívnak kell lenni ahhoz, hogy a kommunikáció létre-

jöjjön. Itt létezik olyan lehetőség is, hogy egyszerre többen beszélgetnek egy felületen 

(ablakban), így többen látják, hogy ki mit ír és azonnal lehetősége van az illetőnek vála-

szolni. Természetesen mindenki számára látható, hogy a beszélgetésben kik vesznek 

részt. Továbbá előnye még a chatnek, hogy a világ bármely pontjai között működik az 

effajta kommunikáció. De ennek a lehetőségnek is van hátránya. Itt kicsit kitérnék a 

dolgozatom címére. „Mondjam vagy üzenjem?”. A fiatalok, mint a táblázatban is jól 

látható, az effajta kommunikációra használják leginkább a Facebookot. Vajon az előbb 

említett előnyök mellett minden esetben jó irányba „viszi el” a fiatalokat a chat használa-

ta? Több helyen lehet olvasni és érzékelni, hogy a személyes kommunikációt felváltja a 

személytelen kommunikáció. Vajon a chat helyettesíteni tudja a személyes kommuniká-

ciót? Úgy gondolom, hogy nem. Ha a fiatalok információcserére használják a chat lehe-
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tőségét, úgy vélem az előnyét használják ki az alkalmazásnak, viszont ha a fontosabb 

megbeszélni valókat is ott teszik meg, akkor a személytelen kommunikáció során a chat 

negatív oldalával találhatják szemben magukat. Rengeteg félreértés születhet abból, ha 

nem érzékeljük a non-verbális jeleket a kommunikáció során. Több kutatás szól arról, 

hogy a fiatalok szabadidejükben leginkább interneteznek, azon belül is Facebookoznak. 

A mi esetünkben a megkérdezettek 3-6 óra közé eső internetezési időintervallumot jelöl-

ték meg a legtöbben és azt is megtudtuk, hogy egy nap körülbelül 5 alkalommal nyitják 

meg a Facebook alkalmazást. Ez az óraszám a tényleges napnak nagy részét jelenti. Ha 

az idejük nagy részében Facebookoznak és a Facebookon belül chatelnek, akkor az a 

tényleges kapcsolataik elidegenedéséhez vezethetnek, úgy, hogy észre sem veszik, hisz a 

chat látszata a jó kapcsolattartás. A későbbiekben is lesz rá példa, de megállapíthatjuk, 

hogy a fiatalok jobban szeretnek egyes dolgokat írott formában „megbeszélni”, mint 

személyesen. 

A következő vizsgált tevékenység az „üzenetek küldése” a Facebookon. Ez hasonlít 

az imént említett chat alkalmazáshoz, de több esetben különbözik attól, ezért vizsgáltuk 

külön őket. Az üzenetek küldése is egy ingyenes kommunikációs eszköz, de itt nem kell 

jelen lennie a feleknek az információcsere pillanatában. A Facebook idővel olyan lehető-

séget fejlesztett az oldalnak, ami egy e-mail levelezőrendszeréhez hasonlít. Már nem 

csak szöveges üzeneteket lehet küldeni és fogadni, hanem különböző fájlokat is továb-

bíthatunk (képeket, videókat, szöveges dokumentumokat). A megkérdezettek több mint 

70 százalékára teljes mértékben jellemző az üzenetek küldése a Facebookon. Több eset-

ben hasznosnak mondható az üzenet küldése-fogadása lehetőség, de veszélyforrás is 

lehet egyben. Bárki, aki Facebook felhasználó, küldhet üzenetet bárkinek. Ehhez nem 
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kell, hogy a felek ismerősei legyenek egymásnak. Ezért úgy gondolom, kell, hogy legyen 

egy bizonyos érett gondolkodása annak, aki felhasználó. Olyan lehetőség is előfordulhat 

és elő is fordult már, hogy munkalehetőséggel keresnek meg valakit (általában fiatalo-

kat) és a megbeszélt találkozó egy „csapda”. Mivel webes felületről van szó, bárki adat-

lapját feltörhetik és a személyes adatok sérülése mellett akár üzeneteket is küldhetnek 

más nevében. Az imént említett veszélyforrások miatt is van korlátozva a Facebook 

felhasználóinak korhatára. A Facebookra a 13 életévét betöltők regisztrálhatnak csupán, 

viszont ez könnyen kikerülhető, mégpedig úgy, hogy más születési dátumot ad meg az 

illető. A mi célcsoportunk a 18-26 évesek. Úgy vélem ez a veszély nem fenyegeti túlzot-

tam ezt a generációt, mert érett annyira a gondolkodásuk, hogy ésszerűen járnak el az 

ismeretlen üzenetek kapcsán. 

A „mások tevékenységének a nézegetése” alatt a másik személy adatlapjának, képe-

inek, kiírásainak, kommentjeinek a megfigyelését értjük. Az erre kapott válaszok külön-

bözőek. A válaszadók 42 és 32 százalékban az inkább és kevésbé válaszokat adták. Itt 

személybeli különbségek is okozhatják a megosztott válaszokat, de akár azon is el lehet 

gondolkodni, hogy, akik a kevésbé jellemzőt jelölték be, ők tényleg nem nézik az isme-

rőseik oldalát, mert nem érdekli őket vagy csak preztízs válaszként jelölték meg a kevés-

bé jellemző rájuk, lehetőséget. Mivel ez egy közösségi oldal, ahol az emberek informá-

ciókat osztanak meg magukról, természetes, hogy megfigyelik a másik által közzétett 

információt is. Azok körében, akik nézegetik a másik adatlapját, megoszlik, hogy ki mit 

tesz. Valaki kommentet fűz hozzá, valaki a tetszését like segítségével fejezi ki, de van, 

aki csak megnézi minden következmény nélkül. Úgy gondolom, ha van a válaszadók 
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körében, aki preztízs válaszként a kevésbé jellemzőt jelölte meg ennél a kérdésnél, ő 

valószínűleg az utóbbit teszi, ha megnézi az ismerősei oldalát. 

Az „álláskeresési lehetőségek nézegetése” opció meglepő módon a válaszadók 

többségére nem jellemző, így körvonalazódni látszik a kutatásom során igen fontos fel-

vetés, ami szerint a Facebook adta lehetőségek közül a fogyasztók jellemzően a szóra-

koztatást és szabadidő eltöltést használják csupán. Ez azért meglepő, mert az egyetemis-

ták körében kutattunk, akik álláskeresés előtt állnak. Vagy az az oka, mert még korainak 

tartják, vagy egyszerűen nem ezt a felületet használják állások nézegetéséhez, keresésé-

hez. 

A „márkaoldalak nézegetése” megjelölt tevékenységnél sem érkezett egyhangú vá-

lasz. A Facebook több szempontból is jó hirdetőfelület. Ezzel már foglalkoztunk koráb-

ban is. Ebben az esetben azért érkeztek megoszlott válaszok, mert az egyének ízléséről 

kérdeztünk. Valakit érdekelnek bizonyos márkák, amit/amiket itt követhetnek, valakit 

nem. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy egy működő hirdetőfelületről beszélünk a 

Facebook esetében. 

A „hirdetésekre klikkelés” és az „ismerkedés” nem jellemző a kérdőívben szere-

pelt fiatalokra. Az utóbbi adat érdekes lehet egy későbbiekben vizsgált kérdés tekinteté-

ben. Ezek szerint a megkérdezettekre nem jellemző az új emberekkel való ismerkedés a 

Facebook oldalán. Ezt ismét presztízsválasznak tartom, hiszen nem szívesen ismerik be, 

hogy itt ismerkednének, holott ez egy létező és kihasznált funkció (a kérdőívünk utolsó 

kérdéseire kapott válaszaiból is kiderül). 

Ami viszont jellemző a célcsoportra, az a „rendezvényekről való informálódás” a 

Facebook oldalán. Mivel az egyetemisták körében vizsgálódunk, ezért kijelenthetjük, 
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hogy többnyire jellemző rájuk a különböző rendezvényeken való részvétel (rendezvény 

alatt egyéb bulikat, fesztiválokat, koncerteket értek). Megállapíthatjuk, hogy er-

ről/ezekről leginkább a Facebook oldalán tájékozódnak. Ez a felület azért lehet előnyö-

sebb más hirdető felületeknél, mert itt látják az emberek, hogy kik vesznek részt az ese-

ményen, és ha kérdésük van az oldalon fel is tehetik azt. Ha tetszik nekik a program, egy 

kattintással ismerőseivel megoszthatják a rendezvényre szóló meghívót (Facebookon 

való hirdetés előnyei 27-28. oldal). Úgy gondolom, többek között ezek az indokok azok, 

amiért ez a tevékenység ismert és népszerű a fiatal felnőttek körében. 

A legtöbben a „játék alkalmazását” zárják ki a Facebookon eltöltött idejükből. Ha-

sonlóan alacsony azoknak a száma, akik a „párkapcsolati információk megosztása”, a 

„naponta posztolás” és az „aktuális tartózkodási helyszín megosztását jelölték meg mint 

használt funkció. Az utóbbiról szeretnék pár szót ejteni. Van egy olyan funkció a 

Facebookon, hogy „check in”. Ez azt jelenti, hogy az ember megjelöli azt a helyszínt, 

ahol éppen tartózkodik. Ez olyan esetekben lehet érdekes, ha egy rendezvényen van, 

esetleg külföldön vagy valami nevezetesebb, szép helyen. Ez jól mutathat az illető adat-

lapján, de egyben veszélyes is lehet. Mindamellett a Facebook akkor is kiírja az adott 

város nevét ahol tartózkodik az illető, ha tartalmat posztol (képet, véleményt). Ez pszi-

chológiai szempontból is vizsgálandó lehet. Az ember, miért akarja mások tudtára adni, 

hogy épp a Török tengerparton van? És ezt miért az ismerős ismeretleneknek? A társada-

lomban elfoglalt helyüket szeretnénk úgy pozícionálni, hogy irigyeik legyenek?  

A „bökés” és a „rendszeres likeolás” használata ismét megoszlik a megkérdezettek 

körében. Úgy gondolom itt is a személyiségek különbözősége lehet az ok a változó vála-

szok magyarázatára. A like funkció jelenségével, Herczog Mária szociológus és Csernus 
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Imre pszichiáter is foglalkozott, a fiatalok szokásaiban rejlő veszélyekről, és azok elke-

rülésének lehetőségéről, a Fiatalok a változásért elnevezésű rendezvény keretében. Cser-

nus doktor a családon belüli kommunikáció hiányát és a szülők felületességét, mint oko-

kat nevez meg amiért a fiatalok a Facebookon keresik a figyelmet. A likeolás jelentősége 

a figyelem- és szeretetéhes fiatalok életében jelentős. Azért tesznek föl az oldalukra 

képeket és azért mutatnak meg magukból minél többet, mert likeokra várnak, vágynak. 

Ilyen esetben szeretetet kapnak, legalábbis úgy érzik. Ha viszont negatív visszajelzés 

érkezik, akkor az mélyen érinti őket. Herczog Mária azt mondja, hogy azok a fiatalok, 

akik szerető közegben nőnek fel, nem veszélyeztetettek, arra fogják használni az interne-

tet és a Facebookot, amire ténylegesen valók. Emellett még a fiatalok rendelkezésére álló 

szabad idejének a lényeges csökkenésével foglalkozik (Herczog – Csernus 2012) 

 

17. ábra: Facebook adottságai 
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A fenti táblázatban inkább a személyiségeket vizsgáljuk. Itt is a négyes szempont-

rendszert használtuk (teljes mértékben, inkább, kevésbé, egyáltalán nem). Felmerültek 

bennünk olyan kérdések, hogy a fiatal felnőtteket mik befolyásolják, milyen hatással 

vannak rájuk az oldal egyes szegmensei. 

A leginkább meglepő választ az első vizsgált kérdés adta. A megkérdezettek 64 szá-

zaléka inkább vagy teljes mértékben a Facebookon köszönti fel a barátait (17. ábra). 

Úgy gondolom, hogy ez a tény ismét közelebb hozza a kutatásomat a választott címmel: 

„Mondjam vagy üzenjem?”. A fiatalok többsége jobban szereti Facebookon megírni, 

hogy boldog születésnapot vagy névnapot, mint felhívni esetleg személyesen megkeresni 

barátait. A Facebook megalakulása óta jelentősen nőtt a felköszöntések aránya. Az olda-

lon mindennap követni lehet, hogy éppen kinek van születésnapja. Ez azért jó, mert a 

mai rohanó világban figyelmeztet minket az ismerőseink születésnapjára, viszont igen 

személytelen ez a felköszöntési mód. Egy távolabbi ismerőst, ha az oldalon köszöntünk 

föl az még normálisnak mondható, viszont ha a barátainkat is ilyen módon „tiszteljük 

meg”, az már nem biztos, hogy megfelelő formája az őszinte felköszöntésnek. Ebben az 

esetben mi a baráti felköszöntésre kérdeztünk rá és nem az ismerősök felköszöntésére. 

Ezt fontos kiemelnünk, hisz ez a magas szám nem a Facebook ismerősök felköszöntésé-

nek az arányát mutatja. Ebben az esetben is megállapíthatjuk a Facebook személytelen 

kommunikációjának a jelenlétét.  

A beérkezett adatok alapján láthatjuk, hogy a Facebookon való információgyűjtés 

jellemzi a megkérdezetteket. Véleményem szerint ez a Facebook előnyeihez tartozik 

leginkább. Az információ alatt a különböző rendezvények, programok, márkaoldalak, 

állás lehetőségek, híres emberek, éttermek, szállodák információit értjük. Manapság 
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szinte minden (szállodák, programok, márkaoldalak) és mindenki (híres emberek, együt-

tes, énekes, politikus) készít magának egy profilt. Itt megoszthatja az általa kívánt in-

formációkat az emberekkel, akiket ha érdekel, követhetik ezeket az oldalakat. A kérdő-

ívben szereplő fiatalok leginkább az oldal ezen lehetőségét használják ki az általunk 

megadott lehetőségek közül. 

Megosztott válaszok érkeztek a „befolyásolja, hogy kik vesznek részt egy rendez-

vényen” illetve a „figyeli a programok meghívottjait” megadott lehetőségekre is. Ennek 

több oka is lehet. Egyrészt, egy nagyobb rendezvényen (pl. fesztiválon) nem annyira 

jelentős, hogy kik azok az emberek, akik jelen lesznek. A fiatalok általában megbeszélik 

a barátaikkal, hogy elmennek, de a több ezer ember jelentéktelen számukra, nem ad 

többlet információt. Ha kisebb szabású eseményről van szó, akkor valószínűleg érdekli 

őket, hogy kik vesznek azon részt (pl. születésnapi buli). 

Ismét változó a megoszlása a válaszoknak arra a kérdésre, hogy tartanak-e attól, hogy 

visszaélnek adataikkal. Az általunk végzett kutatás összhangban áll egy amerikai kuta-

tással. Az amerikai The Marist Insitute for Public Opinion közvélemény-kutató szerint 

az amerikaiak 50 százaléka aggódik, vagy nagyon aggódik, hogy az adatai rossz ke-

zekbe kerülhetnek, míg a másik 50 százalék nyugodtan hátradől, és bízik az adatokat 

kezelő oldalban (HVG 2010). Az az 50 százalék, aki fél adatai kezelése miatt, az miért 

ad lehetőséget arra, hogy adataival visszaéljenek? Miért generál ő maga tartalmat, ada-

tot? Az amerikai kutatásban a következőt olvashatjuk: „A Facebook amúgy nem igazán 

törődik a felhasználói adatok titkosságával. Például az oldal mindenhez hozzáférhet, 

amit mi az oldalon teszünk vagy mondunk.” Akkor az oldalon miért teszünk közzé olyan 

adatokat, amit nem az egész világnak szánunk? Vagy miért ott küldünk személyes üze-
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neteket? Úgy gondolom ezekkel a tényekkel nincs minden Facebook felhasználó tisztá-

ban. Több ember abban a tudatban van, hogy ha beállítja, hogy csak az ismerősei lássák 

az általa közzétett adatokat, akkor csak az ismerősei látják. Igaz jelenleg más civil fel-

használók nem látják, de a rendszergazdák igen. És ki tudja, hogy még kik? Ismét meg-

említeném, mivel webes felületről beszélünk, a hackerektől sem vagyunk biztonságban. 

Ha a felhasználási feltételeket megnyitom a Facebook oldalán, azon belül is az adatvéde-

lemről szóló részt a következő részletet olvashatjuk: „A Facebookhoz kapcsolódó min-

den tevékenységed alkalmával adatokat kapunk rólad: például amikor megnézed egy 

másik személy idővonalát, üzenetet küldesz vagy kapsz, ismerősöket vagy Facebook 

oldalt keresel, rákattintasz valamire, megtekintesz valamit, vagy más interaktív tevékeny-

séget végzel, Facebook-mobilalkalmazást használsz, Facebook-kreditet vagy a Faceboo-

kon keresztül bármi mást vásárolsz. Amikor például fényképeket vagy videókat teszel 

közzé a Facebookon, akkor olyan további kapcsolódó adatokhoz (vagy metaadatokhoz) 

is juthatunk rólad, mint a fénykép vagy videó készítésének időpontja, dátuma vagy helye. 

Adatokat kapunk a számítógépről, mobiltelefonról és más eszközről, amelyet a Facebook 

elérésére használsz; akkor is, ha több felhasználó jelentkezik be ugyanarról az eszközről. 

Ezen adatok közé tartozhat az IP-címed vagy az internetszolgáltatásról, helyszínről, a 

böngésző típusáról (azonosítókat is ideértve) vagy a látogatott oldalakról szóló egyéb 

adat. Például megkaphatjuk a GPS-koordinátáid vagy más helyszínadatokat, így tájékoz-

tathatunk, hogy a közelben van-e valamelyik ismerősöd”(Adatfelhasználási szabályzat). 

A fenti részletben jól láthatjuk, hogy többek között milyen információk birtokában 

vannak a rendszergazdák a felhasználókról.  
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Két példával szeretném érzékeltetni a Facebookon történő túlzott információáramlás 

és „információbörze” negatív és pozitív hatásait. Negatív lehet a betörők példája. Ha egy 

család elutazik otthonról, könnyen ki lehet deríteni, hogy üres a lakás. Ez két esetben 

jöhet létre. Ha olyanok a családtagok ismerősei (az oldalon), akiket nem ismernek iga-

zán, illetve ha az utazásuk során bárhol bejelentkeznek és bármit posztolnak (mivel az 

ország vagy a város rögtön látható lesz az oldalukon). Vagy egész egyszerűen, ha kiírják 

az oldalukra, hogy az elkövetkezendő időben nyaralni lesznek. Pozitív hatása lehet bizo-

nyos rendőrségi ügyekben. Ha keresnek valakit, könnyebben megtalálhatják. Ilyen ese-

tekben a rendszergazdák a rendőrség tudtára adnak olyan információkat is a személyről, 

ami birtokukban van. Tehát elég csak megnyitni a Facebookot (nem szükséges posztolni 

az illetőnek) és rögtön be tudják mérni, hogy hol tartózkodik az illető. 

A következő vizsgált területünk a Facebook okozta féltékenységek jelenléte a fiata-

lok körében. Úgy gondolom megdöbbentő adatként szolgál, hogy 163 megkérdezett 

fiatal észlelt már Facebook okozta féltékenységet a környezetében. Fontos a 

Facebooknak ezen oldalát is bemutatni, mert erőteljes hatással van az emberek magán-

életére. Rengeteg oka van, hogy egy pár egyik, vagy mindkét tagja a Facebookon történ-

tek vagy általuk gondolt történtek miatt féltékenykednek és összevesznek. A következő 

állításokat lehet olvasni az interneten: „A párok ezt a platformot használják arra, hogy a 

másik felet szakításukról tájékoztassák. Régebben az SMS volt nagy divat. Egy 20 éves 

férfi azért szúrta le ex-barátnőjét, mert megosztott egy olyan képet, ahol egy másik férfi-

vel látható. Egy 41 éves férfi, azért ölte meg feleségét, mert státuszát házasságról egye-

dülállóra változtatta meg. Egy féltékeny férfi nagy Britanniában azért végzett feleségé-

vel, mert más férfiakkal ismerkedett a Facebookon” (Facebook másik arca 2011). Ezek 
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elrettentő példák, de tudnunk kell és látnunk kell, hogy milyen hatással lehet egy ember 

életére a közösségi média. Feltehetjük a kérdést, hogy ezek valóban igazak és a 

Facebook volt a kiváltó ok? Persze nem kifejezetten a Facebook, de nagy részben befo-

lyásolta a borzalmas történetek alakulását. Itt sajnos egy személyes példával is meg 

tudom erősíteni az előbb leírtakat. Egy 17. életévében járó fiatal személyes gondokkal 

küszködött. Ezt nem érzékelte, vagy nem nyilvánított ennek akkora figyelmet a környe-

zete. Ez a fiú elhatározta, hogy öngyilkos lesz, és az öngyilkosságának napja előtti na-

pokban több olyan képet osztott meg ismerőseivel, mely egyértelműen utalt szándékára. 

(kötél, melyen hurok van, stb.) Ez egy utolsó segélykiáltás volt a részéről, melyre nem 

érkezett válasz. Nem azt állítom, hogy ezeknek a tragédiáknak a Facebook volt az oka. 

Azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy ezek a tragédiák olyan jelen problémákra világí-

tanak rá, mint az emberek közti figyelmetlenség, a nem törődés és a felszínes kapcsola-

tok kialakulása. A fiatalok több esetben a Facebooktól várják ezeket a hiányzó elemeket 

az életükben, amit ettől a digitális világtól nem kaphatnak meg. És itt is előkerülhet 

dolgozatom címe, hogy a kapcsolat fenntartásához nélkülözhetetlen információkat 

mondjam vagy üzenjem? Látva a korábbi negatív példákat inkább mondani kellene. 
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18. ábra: A Facebook zavaróbb tulajdonságai sorrendben 

A 18. ábrán zavaró tényezőket láthatunk, amit a megkérdezett hallgatók sorrendbe 

raktak. A kérdőívben 1-6-ig be kellett számozni a kitöltőknek ezeket a tevékenységeket. 

Az egyes szám jelöli a legkevésbé zavaró tulajdonságot, a hatos szám a legzavaróbbat. 

Mivel megoszlott válaszok érkeztek, ezért összesítettük ezeket és a táblázatban az a 

rangsor látható, amit a többség megjelölt. A mi esetünkben a legkevésbé zavaró tulaj-

donság a „nyomonkövethetőség”. A megkérdezetteket nem zavarja, hogy az oldal segít-

ségével nyomon lehet őket követni. Ennek két oka van. Egyrészt mert nem érdekli őket, 

hogy mások tudják, hogy hol tartózkodnak vagy nincsenek tisztában egészen az adatvé-

delmi szabályzatban leírtakkal. A kevésbé zavaró tényezőként a reklámok és hirdetések 

jelenlétét tartják. Amit ennél zavaróbbnak tartanak az a bökés funkció jelenléte. A bökés 

funkciót is mindenki használhatja, függetlenül attól, hogy ismerőse-e az illetőnek a má-

sik. Úgy gondolom azért lehet idegesítő a fiatalok számára, mert ennek a funkciónak 

nincs tartalma, azaz a személy adatlapján megjelenik, hogy valaki küldött egy bökést, de 

nem zavarja meg a felhasználót. Semmi szöveges üzenetet, képet vagy hangulatjelet nem 

tartalmaz. Legtöbben a négyes számot, az ismeretlen emberektől kapott üzeneteknek 

adták. Itt nem mindig személyes üzenetek érkeznek, hanem körüzenetek, hirdetések. Ez 

leginkább azért idegesítheti az embereket, mert ha valaki válaszol erre az üzenetre, az 

mindenkinél megjelenik. Ha ebben a körüzenetben több százan vannak, zavaró lehet a 

percenkénti notification-ok (értesítések) megjelenése. De olyan is van, hogy személyes 

üzenetek érkeznek ismeretlen embertől. A legtöbb ilyen üzenet témája az ismerkedés és 

a munkalehetőség. Ezt a generációt valószínűleg idegesíti, mert nem akar ismeretlen 

emberekkel ismerkedni, illetve nem hisz az ilyen módon feltüntetett álláshirdetésekben. 



244 

Majdnem a legmagasabb számot kapta a „kiírások, ami csak két emberre tartozik” tevé-

kenység. Ezalatt, olyan kiírásokat értünk, melyek egy személyes beszélgetést takarnak. 

(pl. mikor jössz haza? vagy hol találkozunk?) Ezek a kiírásokat minden ismerős láthatja 

az üzenőfalon. Amellett, hogy valakit ezek nem érdekelnek, rosszul is érintheti őket. 

Ezek olyan esetekben jöhetnek létre, mint például, ha valaki kiírja, hogy ötös lett a vizs-

gaeredménye, a másiknak (aki olvassa a kiírást), pedig pont nem sikerült. A hatos szá-

mot az „irreleváns információk megosztása” kapta. Ez az a tevékenység, amit a legide-

gesítőbbnek tartanak a megkérdezettek. Az irreleváns információk, olyan szavakat jelen-

tenek, mint például a „pff” vagy „hm”. Általában ezekre a kiírásokra azok a reakciók 

(kommentek) érkeznek, hogy „mi a baj?” vagy „mi történt?”. Ezekre a kérdésekre pedig 

van, hogy nem érkezik válasz. Ezek a kiírások a többségnek nem értelmezhető. Úgy 

gondolom akkor szokta az ember ezeket kiírni, ha valakinek „üzeni”, de mégsem többek 

számára érhető módon fogalmazza azt meg. Mivel az emberek többségében él a kíván-

csiság, ezek a kiírások zavaróan hatnak rájuk. Ha nem így lenne, akkor miért ezt a tevé-

kenységet jelölték be a legzavaróbb tulajdonságként? 
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19. ábra: Facebook hasznos tulajdonságai sorrendben 

A 19. ábrán a Facebook hasznos tulajdonságait szemléltetjük, ahol hasonlóan állítot-

tunk sorrendet, mint a zavaró tulajdonságok esetében. A megkérdezettek szerint, a 

Facebook legkevésbé hasznos tulajdonságaként a híres személyekkel történő kapcsolat-

tartást jelölték meg. Ehhez hasonlóan kevésbé tartják hasznosnak az informálódást a 

márkákról és a munkahelyteremtést. Az utóbbi azért kaphatta a hármas számot, azaz a 

közepesen hasznos jelzőt, mert a fentebbi, 16. ábra is mutatja, hogy a fiatalok nem iga-

zán használják a Facebook oldalát álláskeresésre. Hasznosabbnak mondják a hírekről, 

illetve programokról való informálódást az oldalon. Ez ismét megegyezik a 16. ábrán 

látott adatokkal, mert jellemző a megkérdezettekre, hogy a rendezvényekről a Facebook 

oldalán informálódnak. Leghasznosabbnak az „emberek közötti kommunikáció” tulaj-

donságát tartják a Facebooknak. Ez is megegyezik a 16. ábra adataival, mert az egyik 

leginkább használt kommunikációs eszköze a Facebooknak az üzenetváltás, ami jellem-

ző a megkérdezettekre. Ezek előnyeit és hátrányait már fentebb megvizsgáltuk. 

A kérdőívünk végén azt vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek, a Facebookon meglévő 

ismerőseinek hány százalékával beszélt már személyesen is. A legtöbben (94 fő) az 

ismerősei 51-70 százalékával, nem sokkal kevesebben (86 fő) az ismerősei 21-50 száza-

lékával beszéltek személyesen. A megkérdezettek közül 38-an írták azt, hogy a 

Facebook ismerősei mindössze 0-20 százalékával kommunikált személyesen. Ezek 

megdöbbentő számok, ha figyelembe vesszük a fentebb leírtakat. A Facebookon renge-

teg információ birtokában lehetünk az ismerőseinkről. Úgy gondolom, hogy az ismerőse-

inket szerencsésebb úgy megválasztani, hogy valamennyire legalább ismerjük is őt. Ha 
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még csak beszélni sem beszéltünk valakivel, akkor nem is ismerhetjük. Ez ismét újabb 

veszélyforrásokat jelenthet, legalábbis a személyes adatvédelemre nézve biztos. 

 

20. ábra: Facebookon lévő valódi ismeretség (fő) 

Nagyon érdekes, mert az angol Facebook, barátoknak nevezi az oldalon „összegyűj-

tött” ismerőseinket. Merre tart a világ, ha barátoknak nevezünk olyan ismeretlen ismerő-

söket, akikkel még soha nem beszéltünk és talán azt sem tudjuk, hogy kik ők valójában. 

Az ismerősök gyűjtögetése ugyanis ismét egy hibás társadalompszichológiai elem. Ha 

több ismerősöm van, akkor fontosabbnak érzem magam a társadalom számára, holott ez 

nem így van.  

Ezt tovább vizsgálva kíváncsiak voltunk, hogy a megkérdezett fiatal felnőttek a 

Facebook ismerőseinek hány százalékát tartják barátnak és hány százalékát ismerősnek. 

A megkérdezettek közel 1/3-a (36%) jelölte, hogy az ismerőseinek 10 százaléka barát, 

míg 90 százaléka ismerős. Ugyanennyien írták azt, hogy ismerőseinek 30 százaléka 
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barátjuk és 70 százalék az ismerősük. Ez azért nem mutat számunkra annyira megdöb-

bentő számot, mert az embernek általában nincs sok barátja. Azt viszont egyértelműen 

megállapíthatjuk, hogy a megkérdezettek többsége a Facebookot nem kizárólag baráti 

körben használja. Inkább olyan emberek jelentik a Facebook ismerőseiket, akik nem is 

ismerősük, hisz fentebb láthattuk, hogy számukra az ismerősök olyan embereket is jelen-

tenek, akikkel egyszer sem találkoztak. 

5.6. Interjúk összehasonlítása 

Annak érdekében, hogy a Facebookról alkotott véleményem megalapozott legyen és 

a kutatásom széleskörűen tárja fel annak előnyeit és hátrányait, készítettem két interjút. 

Interjúalanyaim között volt, aki napi szintű felhasználója a közösségi oldalnak, ami mel-

lett ez munkájának is része. Ő egy hazánkban jól ismert multinacionális cég alkalmazott-

ja. A másik megkérdezett pedig az Eszterházy Károly Főiskola egyik oktatója, aki szin-

tén felhasználója a közösségi oldalnak, ugyanakkor kevésbé jellemzi annak használata a 

mindennapi életét. 

Fontosnak tartottam, hogy két olyan személy véleményét is feldolgozzam, akik nem 

a megkérdezett célcsoport tagjai, mivel így teljesebb képet kaphatunk a Facebook elő-

nyiről és hátrányairól. Az interjúk során törekedtem arra, hogy olyan személyek vélemé-

nyét, tapasztalatát is megismerjem a Facebookkal kapcsolatban, akik a megkérdezett 

korosztállyal munkájuk révén kapcsolatban állnak. Egyfelől rákérdeztem, hogy számuk-

ra mit jelent a Facebook, milyen előnyeit, hátrányait emelik ki, másfelől milyen tapaszta-

latokat szereztek a Facebook jelenségről a fiatalok körében. 

Kérdéseimet a két interjúalany foglalkozásának tisztázásával kezdtem. Egyikőjük a 

már korábban említett főiskolai tanár (későbbiekben: oktató), míg másikuk egy multina-
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cionális vállalat egyik alkalmazottja (továbbiakban: menedzser), aki a számomra fontos 

célcsoportnak készít marketing kampányokat. Mindketten Facebook felhasználók, mely 

elengedhetetlen a későbbi válaszok megfelelő értékelése miatt. 

Arra, hogy mit jelent számukra a Facebook, eltérő válaszokat kaptam, ugyanakkor 

mindkettőben vannak hasonlóságok. Míg az oktató leginkább az ismerősök bejegyzései-

nek figyelemmel kísérését, egy-egy kép lájkolását és a születésnapok nyomon követését 

nevezte meg, addig a menedzser számára jóval összetettebb jelentéssel bír ez a kommu-

nikációs csatorna. Megkérdezett oktató ritkán oszt meg tartalmat (havonta 1-1 képet, 

eseményt), számára nem fontos, hogy folyamatosan informálja ismerőseit. A mendzser 

számára magánszemélyként is kifejezetten fontos a Facebook. Ő lényegesen többet 

használja. Ezt azzal indokolta, hogy számára olyan platform ez, ahol nyomon tudja kö-

vetni az ismerősei életét, munkásságát, valamint ő maga is meg tudja osztani a saját 

életben történteket másokkal. Az indok továbbá a távolság, ami miatt távol került koráb-

bi osztálytársaitól, barátaitól, viszont a Facebook segítségével - a telefonálástól eltérően - 

kevesebb időt igényel a kapcsolattartás és az lényegesen egyszerűbb. 

Érdekes, hogy az idő, mint tényező megjelent a válaszok ezen szakaszán. Számomra 

meglepő, hogy ma azért használja inkább a Facebookot valaki, mert ezzel időt spórolhat 

meg. Kérdés, hogy valóban megfelelőek-e azok a kapcsolatok, ahol az egyszerűségre 

törekszünk. A menedzser esetében ez azért lehet így, mivel a multitasking ott meghatá-

rozóbb, mint az oktató életében. Az oktató nem teheti meg, hogy másra is koncentráljon, 

míg a menedzser típusú munkakör megengedi, hogy az emailek között 1-1 pillantást 

vegyen a Facebook profiljára. 
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Azon interjúalanyom, aki menedzserként dolgozik, bővebben kifejtette azt a kérdé-

semet, hogy mit jelent számára a Facebook. Olyan válaszokkal is indokolta az oldal 

hasznosságát, miszerint a város, ahol él, rendkívül sok lehetőséget biztosít számára a 

kikapcsolódás terén és a releváns programokról, lehetőségekről szintén a Facebookról 

tájékozódik, mivel itt azonnal láthatja a visszajelzéseket is. Emellett szívesen olvassa az 

általa kedvelt hírességek, politikai személyek blogjait is. A számára fontos emberek 

munkásságának figyelemmel követése inspirálja, motiválja. 

A következő kérdés a munka és a közösségi média viszonyára vonatkozott.  

Az oktatóval esetében, az interjú egy olyan kérdéssel folytatódott, ahol arra voltam 

kíváncsi, hogy van-e a Facebookon lévő ismerősei között olyan, aki a hallgatója is. Ke-

rülnek-e ezen a csatornán interakcióba egymással. Itt a munkahelynek magát a hallga-

tókkal történő kapcsolattartást is értem, ami nem ér véget a tanórákon, ha kommunikáci-

ót folytatnak a Facebookon is. A kérdésre adott válasz eltért attól, amit vártam. Az okta-

tó elmondása szerint inkább a végzett hallgatók jelölik be, akik már nem a főiskolás 

élményeikkel kapcsolatos információkat osztják meg az üzenőfalon, illetve az oktatásra 

vonatkozó kérdésekkel nem is keresik meg. Ennek a valószínűsíthető okait azonnal 

megmagyarázza interjúalanyom, hiszen véleménye szerint a jelenleg is jogviszonyban 

álló hallgatók azért nem kerülnek kapcsolatba oktatóikkal, mivel tisztában vannak azzal, 

hogy így több információhoz juthatnak a tanárjaik, mint amiket ők szeretnének. Túlságo-

san is nyomon követhetőek lennének, ami egy vizsgára való felkészülés, az oktató mun-

kájának véleményezése esetében nem biztos, hogy pozitív. Megemlíti alanyom, hogy 

volt már olyan eset is, hogy szidták egy-egy tanárukat a hallgatók és közben nem is 

gondoltak arra, hogy tanáraik is láthatják azt. A munkáját mégis befolyásolhatja a 
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Facebook jelenléte, hiszen tapasztalt olyat is, amikor a saját maga által tartott órán akadt 

olyan hallgató, aki a jegyzetelés és a figyelem helyett a közösségi oldal használatát vá-

lasztotta. Ez minden bizonnyal kizökkenti a tanárt is, nem beszélve arról, hogy az anyag 

befogadására így csekély esélye van a hallgatónak. 

A menedzser számára más jelentőséggel bír a Facebook használata. Az ő esetében 

kiemelt fontossággal bír a közösségi média, az úgynevezett social media marketing. 

Elmondta, hogy használt már a Twittert is, de leginkább a Facebook az, mely napi szintű 

munkát és feladatokat adnak neki. A munkája kapcsán célcsoportnak nevezett fogyasz-

tók (18-24) szeretnek azonosulni hírességekkel, de ami számára fontosabb, hogy tudnak 

azonosulni márkákkal is. 2 éve terjedt el Magyarországon, hogy a vállalatok kiemelt 

projektként kezdtek el foglalkozni a márkaoldalakkal. Meglátták a benne rejlő számtalan 

lehetőséget, hiszen ez jóval olcsóbb, mint weboldalt üzemeltetni, fejleszteni és számtalan 

tényező miatt hasznosabb is. Gyorsabb és egyszerűbb a kétoldalú kommunikáció, a visz-

szacsatolás. Munkája során Facebook oldalt is üzemeltet, ahol a menedzser által kezelt 

márka nevében tájékoztatja a fogyasztókat az aktuális promóciókról, eseményekről és 

mindenről, ami a márkát és őket is érinti/érintheti. Szívesen vesznek a „rajongók” min-

den tartalmat, mert tudják, hogy közvetlenül a vállalattól kapnak információt. A fogyasz-

tóknak történő kommunikáció mellett a kollégákkal történő kapcsolattartást, egyéb válla-

latok munkásságának nyomonkövethetőségét és az üzleti partnerek előzetes szűrését, 

vizsgálatát emeli ki.  

Igen érdekes, hogy mekkora különbség van a Facebook felhasználók között. Az 

előbb taglaltaknak megfelelően megállapítható, hogy bizonyos esetekben igen fontos 

szerep tölthet be a közösségi média a munka szempontjából is. Külön személyeket al-
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kalmaznak, akik egy cégen belül csak a közösségi médiával foglalkoznak, mindamellett, 

hogy korábban bevált marketing eszközöket helyettesítenek vagy egészítenek ki a közös-

ségi média nyújtotta lehetőségekkel. Az oktató esetében pedig inkább „külső szemlélő-

ről” beszélünk, akinek nincs függőségi viszonya a vizsgált digitális világgal. 

Kíváncsi voltam, hogy milyen véleménnyel vannak az interjúalanyaim a Facebbok-

ról, mint a fiatalok életét befolyásoló tényezőről. A menedzser esetében is megoszlottak 

a pozitív és negatív gondolatok. Örül a közösségi háló megjelenésének, mivel számtalan 

kreatív megoldást teremtett már. Gondolt itt az MÉM-ekre, vagy a különböző cégek 

kampányaira. Külön kiemelte, hogy a hasznosságnak mutatója leginkább abban mérhető, 

hogy több esetben ennek köszönhetjük, hogy megtaláltak elveszett gyermeket, gyilkost, 

rablót vagy akár a kapun kisurranó kutyát. Természetesen negatívumokat is felsorakozta-

tott a válaszaiban. Beszélt arról, hogy minden bizonnyal árt a magányos, sérülékenyebb 

embereknek ez a világ. A Facebookon mindenki a legjobb arcát mutatja. Gondolt itt a 

csodálatos tengerparti képekre, ami a nyaraláson készült, a bulifótókra, a képes beszámo-

lókra a sikeres fogyókúráról, stb. Ez minden bizonnyal negatívan érinti azokat, akik nem 

tehetik meg, hogy nyaralni menjenek, nem járnak bulizni és nem sikerül a fogyás. Ösz-

szegzésként úgy fogalmazott, hogy „a mai fiatalok életét nem befolyásolja, hanem meg-

határozza. Ha valami/valaki nincs a Facebookon, az nem létezik. Mindent megosztunk, 

mindenről beszámolunk. Ez egy olyan világ, ahol a tűzriadó megszólalásakor először 

írjuk ki kis közösségünknek, hogy tűz van, aztán eredünk csak futásnak. Lájk függők 

vagyunk. Kell, hogy szeressék, amit csinálok.” Azt magam is tapasztaltam már kutatá-

som során, hogy létezik az úgynevezett „lájk függőség”. Az emberek bíznak a megerősí-

tésben vagy csupán a visszajelzésben és emiatt osztanak meg mindent társaikkal. Szük-
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ségünk van a „lájkokra”, szükségünk van arra, hogy jelezzék nekik: Látjuk, mit csinálsz, 

tetszik. Ez azonban igen veszélyes, mivel ha elmaradnak a véleménynyilvánítások, akkor 

az illető azonnal keresi helyét a társadalomban, ami nem kis veszélyt hordoz magában. 

Az oktató válaszaiban is fellelhetőek a Facebook pozitív és negatív hatásai. Pozití-

vum lehet a kapcsolattartás egyszerűsége, hiszen sok esetben azokkal, akikkel az ember 

nincsen napi kapcsolatban, azokkal is tudja milyen módon a kapcsolatot tartani. Pl. ha az 

ismerősének gyermeke született, egy-egy fényképet lát a családról, vagy születésnapján 

fel tudja köszönteni, vagy nincs meg más elérhetősége, ott elérhető. Emellett megemlíti a 

hátrányokat is, miszerint sok esetben a személyes találkozásokra hat ki ez az arcnélküli 

kommunikáció. Vannak, akik ott élik ki magukat, percenként érzik szükségét, hogy 

megosszanak dolgokat magukról. Sok esetben nem is gondolnak arra, hogy ezek az infók 

„örökre” megmaradnak róluk. Vannak ún. kényes témák (politikai nézet, vallás, anyagi-

ak stb.), amelyeket az ember általában nem szokott világgá kürtölni, de itt gondolkodás 

nélkül megteszik sokan. Szintén negatívum lehet, hogy a nem körültekintő felhasználók 

olyan tartalmakat osztanak meg magukról, ami miatt későbbi álláskeresésüket nehezíthe-

tik meg, mivel köztudott, hogy a fejvadászok, HR-esek előszeretettel szereznek informá-

ciókat rólunk a Facebookon. 

Arra a kérdésre, hogy ha szabadon dönthetnének, hogy a jövőben legyen-e Facebook 

vagy sem, egyöntetűen igennel válaszoltak. Ebből is következtethetünk arra, hogy meg-

felelő körültekintéssel segíthet, megkönnyíteni mindennapjainkat a Facebook. 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált korosztályon kívül esők is hasznos-

nak tartják a Facebook jelenlétét, ugyanakkor szükségét látják annak, hogy a használata 
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megfelelő intelligenciával párosuljon. Ha helyén kezeljük ezt a közösségi médiumot, 

akkor ez inkább egy lehetőség, mint ártalmas „időrabló”. 

5.7. Következtetés 

Kutatásom során választ kaptam mindazokra a felvetésekre, melyeket hipotézisként 

állítottam fel.  

„Gondolkodom, tehát vagyok” – mondta Decartes francia filozófus a XVII. század-

ban. Ezzel szemben a XXI. század kutatója, Mark Federman azt állítja: „Tweetelek, 

postolok, blogolok, tehát vagyok!” Az idő múlásával, a világ sokat változott. Olyan 

technikai újítások érték és érik mai napig világunkat, ami nagy hatással volt/van az em-

beri társadalomra. Az egyik ilyen hatást a Facebook jelenség hozta magával. „A 

Facebook, a fiatalok életének szerves részévé vált, mind a magánélet, mind a fogyasztói 

életben.”5 A kérdőíves kutatásom ezt a hipotézisemet teljes mértékben alátámasztja. A 

hallgatók által adott válaszok mindegyike utal a folyamatos és nélkülözhetetlen haszná-

latra. Naponta átlagosan 6 órát töltenek az interneten, egy nap pedig 5 alkalommal lép-

nek fel Facebook oldalukra. A mindennapi életünknek kevés olyan eleme van, melyet 

ilyen gyakorisággal és intenzitással végzünk. Az egyetemisták 56 százaléka még a tan-

órán is Facebookozik. Ezzel korábban foglalkoztam, ugyanakkor most is kihangsúlyo-

zandó, hogy ez komoly problémát jelent, mivel a figyelem nem az adott anyagra össz-

pontosul. A megkérdezettek 66 százaléka jelezte, hogy párkapcsolatára is hatással van ez 

a közösségi médium, míg 92 százalékuk ezen a közösségi oldalon köszönti fel barátait. 

                                                           
5 Hipotézis 1. 
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(továbbá a válaszadók 93 százaléka rendszeresen chatel, 99 százalékuk pedig személyes 

üzeneteket vált a Facebookon)  

A százalékok és a mögöttük álló állítások jól mutatják, hogy a fiatalok mindennapja-

ikat a Facebook oldalán töltik, ott kommunikálnak és ott osztják meg életük történéseit. 

Barack Obama amerikai elnök arra inti az embereket, hogy „Mindenki jól gondolja 

meg, hogy mit rak ki a Facebookra.” Számos olyan esetet olvastam, ahol a történéseket 

döntően befolyásolta akár pozitív, akár negatív irányba a Facebook. Az oldalt a fiatalok 

többsége használja. Naponta fényképeket, zenéket és egyéb, számukra hasznosnak vélt 

információkat osztanak meg, posztolnak. Azt gondolom, hogy „a fiatalok a Facebook 

oldalán több személyes információt osztanak meg, mint gondolnák, azaz nem tudatos 

Facebook felhasználók.”6 A kutatásom előtt biztos voltam benne, hogy a fiatalok az 

adatvédelmi szabályzatot nem olvasták el, mielőtt regisztráltak. Ennek a feltevésemnek 

több oka is volt. Egyrészt mert ez a szabályzat nagyon hosszú, sokrétű és olykor nehezen 

értelmezhető. Ez a feltevésem beigazolódott. A megkérdezettek több mint 70 százaléka 

nem olvasta el az adatvédelmi szabályzatot. Ha tisztában lennének az ott leírtakkal, ak-

kor tudnák, hogy egy fénykép feltöltéssel nem kizárólag a fényképet osztják meg. Meg-

osztják a fénykép készítésének helyét, idejét, stb. A rendszergazdák, így a háttérben 

meghúzódó cégek is több információhoz jutnak rólunk, mint amire mi valaha is gondol-

nánk. Adatot kapnak arról az eszközről, amivel a Facebookot használtuk és emiatt be 

tudják mérni akár a pontos GPS koordinátát is. Ez a több oldalas szabályzatnak csak az 

egyik töredéke. Ha bárkinek elmondtam a szabályzatnak ezt a részét, kizárólag megle-

pett arcokkal találkoztam. Többen megijedtek, attól, hogy a pontos tartózkodási helyü-

                                                           
6 Hipotézis 2. 



255 

 

ket, számukra ismeretlen emberek is tudhatják. A kérdőív elemzésénél a következő ada-

tokat kaptam: A megkérdezett fiatalok 49 százaléka gyakran megosztja az aktuális hely-

zetét (check in funkció), 54 százaléka az oldalon ismerkedik, míg 72 százaléka naponta 

posztol. Mivel a válaszadók többsége el sem olvasta a felhasználási szabályzatot, nincs is 

tisztában vele, hogy nap mint nap, nem csak az általa kívánt adatokat osztja meg, hanem 

ennél sokkal többet.  

A Facebookon történő információáramlás, új lehetőségeket teremt. A digitális világ 

nem csupán nehézségeket és problémákat okoz. Fontos eleme lehet a kultúra terjesztésé-

nek is. „Az egyetemisták életében kultúraközvetítő szerepet tölt be a Facebook, mert a 

programokról, eseményekről legtöbb esetben ezen a közösségi oldalon szereznek tudo-

mást.”7 Mivel felhasználója vagyok ennek a közösségi oldalnak, ezért én is folyamatosan 

kapok meghívásokat különböző koncertekre, jótékonysági rendezvényekre, események-

re. A megkérdezett fiatalok kulturális szabadidő eltöltésként, moziba, színházba és kon-

certre járnak leginkább. Az eredmények azt mutatják, hogy ezekről a kulturális esemé-

nyekről a legtöbb fiatal az interneten, azon belül is a közösségi oldalon (145 fő) szerez 

tudomást. Megállapíthatjuk, hogy a Facebook kultúraközvetítő szerepet is betölt az egye-

temisták életében. A hipotézisemet alátámasztják emellett a következő adatok: A kérdő-

ívben szereplők 95 százaléka leginkább a Facebookon gyűjt információt, 79 százaléka 

figyeli a rendezvények meghívottjait és 75 százalékát befolyásolja, hogy kik vesznek 

részt az eseményeken. 

Közösségi médiumról beszélünk. Az ismerősök száma jelenthet presztízst a fiatalok 

számára, mely egy hamis képet adhat a társadalomban elfoglalt helyzetről. Mit jelent ma 
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a barát kifejezés? Kik az én valódi ismerőseim? „A fiatalok Facebookon lévő ismerősei-

ket, nem kizárólag valódi ismerősök alkotják.”8 Ennél a feltevésnél fontos azt letisztáz-

nom, hogy kit is tartok valódi ismerősnek. A valódi ismerős az az személy, akivel leg-

alább egyszer már találkoztam, személyesen beszéltem vele, tudom a nevét, és ha az 

utcán találkozom vele, akkor köszönünk egymásnak. Ezt a feltevésemet többek között a 

következő kérdéssel vizsgáltam: „A Facebook ismerőseid hány százalékával beszéltél 

már személyesen?”9 Ez a vizsgálási pont személyes tapasztalatból ered. Heti rendszeres-

séggel előfordul, hogy olyan emberek jelölnek ismerősnek, akiket nem ismerek. Kezdet-

ben még magam is törődtem azzal, hogy írjak ezeknek az embereknek egy üzenetet, 

amiben megkérdeztem, hogy honnan ismerjük egymást. Erre olyan válaszok érkeztek, 

hogy: „sehonnan, csak bejelöltelek”, vagy „láttam van egy közös ismerősünk, ezért beje-

löltelek”, vagy mert megegyezett a keresztnevünk és ezért úgy gondolták, hogy akkor 

ismerősök vagyunk. Kíváncsi voltam, hogy a fiatal felnőtteknek manapság kik jelentik a 

Facebook ismerőseiket. A válaszok szerint a felállított hipotézisem beigazolódott. A 

megkérdezettek közül legtöbben (94 fő) az ismerősei 51-70 százalékával, nem sokkal 

kevesebb (86 fő) az ismerősei 21-50 százalékával beszélt már személyesen. A megkér-

dezettek közül 38-an írták azt, hogy a Facebook ismerősei mindössze 0-20 százalékával 

kommunikált személyesen. Ezek megdöbbentő számok. Feltehető a kérdés, hogy akkor 

miért jelölték be, vagy miért fogadták el a bejelölést? Vagy tudjuk-e, hogy mit jelent az 

ismeretség, vagy ahogy az angol verzióban hívják, a barát. 

                                                           
8 Hipozétis 4. 

9 Saját kérdőív alapján 
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A jelen kutatásom eredménye további kutatások alapjául szolgálhat. Fontos lehet, 

hogy nagyobb körben hajtsuk végre vizsgálatunkat, hiszen kérdéses az általam kapott 

válaszok lokalizálhatósága. Láthatjuk, hogy a Facebook közösségi oldal a fiatalok életé-

nek szerves részévé vált. Ahhoz azonban, hogy a fiatalok tudatos felhasználói legyenek a 

Facebooknak, fel kell hívnunk figyelmüket az oldal különböző veszélyforrásaira, mind-

amellett, hogy annak előnyeiről is beszélünk. Ahhoz, hogy pontos, minden részletre 

kiterjedő képet kaphassunk, szükséges tovább vizsgálódnunk. Személyes tapasztalatom 

szerint a fiatalok szívesen töltik ki azokat a kérdőíveket, amelyeknek kérdései közvetlen 

kapcsolódnak életükhöz (jelen esetben a Facebook közösségi oldal). Véleményem sze-

rint, ha országos szinten megegyezik az a feltevésem, miszerint a Facebook a fiatalok 

egyik fontos kultúraközvetítő helyszíne, akkor nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a 

valódi kultúraközvetítésre ezen a csatornán. 

6. Összegzés 

Eltelt 2 év és a „Mondjam vagy üzenjem? – A Facebook jelenség elemzése fiatal fel-

nőttek körében” című munkám elkészült.  

A szakirodalmak, a digitális világra vonatkozó részeken kívül gazdagon a rendelke-

zésemre álltak, viszont a Facebookkal kapcsolatos anyagok felkeresése komoly nehézsé-

get okozott. Megkérdeztem egy könyvesboltban dolgozó eladót, hogy miért nincs több 

szakirodalma ennek a témának, mire ezt válaszolta: „Egy mindennap frissülő oldalról 

hogy lehetne írni? Egy újabbnak mondott on-line felületről on-line oldalon keressek 

forrásokat.” Így is tettem. Rengeteg cikket, több kisebb filmet néztem meg az elmúlt 

hónapokban. Ekkor szembesültem azzal, hogy a Facebook ma már jóval több, mint egy 



258 

webes felület. Mondhatjuk ezt azért is, mivel akad olyan szülő, aki a Facebook nevet 

adja a gyermekének. Ami a nagyságát és monumentalitását jelzi, arra igazán jó példa, 

hogy naponta több mint tizennégymillió fotót töltenek fel magukról a felhasználók, va-

lamint az, hogy pillanatnyilag 4,1 milliárd fotó található a hálózaton. Mindezek mellett, 

megfigyelhető, hogy naponta megközelítőleg százezer új felhasználó regisztrál az olda-

lon. Valószínűleg ez nem véletlen. 

A kutatásom hasznos volt, hiszen rávilágíthattam olyan dolgokra, amely tanulságos 

lehet több ember számára is. Szerettem a témámmal kapcsolatban kutatásokat végezni. 

Az egyetemisták előszeretettel töltötték ki a kérdőívemet, többen is jelezték, hogy kíván-

csiak a kérdésekre kapott válaszok összegzésére. Az interjúkat segítőkész emberekkel 

végeztem el. Nagyban hozzájárultak ezek a személyes beszélgetések is ahhoz, hogy 

teljes képet kapjak dolgozatommal kapcsolatban.  

Egy különc egyetemistának köszönhetően megszületett egy közösségi oldal Ameri-

kában, amely mára minden földrészen, több országban is elérhető. Megjelenése megvál-

toztatott mindent, amit korábban a digitális világról hittünk. Jelen van mindennapjaink-

ban az ébredéstől a lefekvésig. Dolgozatomban szemléltettem, hogy mindez mit jelent 

ma Magyarországon az egyetemisták körében. A jövő kommunikációs forradalma immá-

ron a jelenünk is egyben. 

Látva a Facebook adta lehetőségeket és hátrányokat, azt gondolom, hogy számomra 

nem maradhat kérdés, hogy mondjam-e, vagy üzenjem. Én mondom. 

Log out, Kijelentkezés! 
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ETA 

Szerző: Bóta Dániel 

mozgóképkultúra és médiaismeret (BA), végzett hallgató 

Konzulens: Bollók Csaba főiskolai docens, Borbás László tanársegéd 

II. helyezés 

Bevezetés 

Filmem, TDK illetve szakdolgozati munkám is egyben. Régebben, 2011 végén, még 

olyan elhatározásom volt, hogy két darab filmötletet akartam megvalósítani, külön a 

TDK-ra, külön a szakdolgozatomra. Persze aztán később beláttam, ha valami jobbat 

akarok kihozni magamból, csak az egyikre tudok koncentrálni és végül megvalósítani. 

Így történt, hogy a két különböző, ám témájában hasonló ötletemet összevontam és ad-

tam le a filmet mindkét kiírásra. 

Korábban már voltak kisjátékfilmes próbálkozásaim, de azokat inkább ujjgyakorlat-

nak vagy simán csak gyakorlásnak nevezném. Az igazi kihívást ez jelentette számomra.  

Miről szól a film? 

Eta 18 éves punk lány, aki egy lakótelepen él. Szeretne kitörni onnan, de nem tudja 

hogyan. És azt sem, hogy hová.Két dolgot is szeretnék közvetíteni Eta sorsán keresztül. 

Az egyik a lakótelepek embertelen volta, amely amortizálja a benne lakókat, azok lelki-

világát. A másik a punk szubkultúra. 
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Szinopszis 

Miután letisztázódott bennem az ötlet, leírtam szinopszis formájában. Ez egyrészt 

azért is kellett, mert támogatásra pályáztam a TDK felől,(10 ezer forintot ítéltek meg, 

korábban 30ezret kaptam ötletem fejlesztésére) másrészt pedig segített a forgatókönyv 

megírásában. Hasznos volt, de úgy érzem, még többet kell gyakorolnom, ha azt akarom, 

hogy a jövőben nagyobb összegű támogatással segítsenek meg későbbi terveim fejleszté-

sére. 

Íme: 

A panel körülmények és az abban való élét, nem embernek való. Szomorú, de inkább 

leamortizál, mint épít. Egy lépés előre, kettő lépés hátra. Filmünk lakótelepi környezet-

ben játszódik, főszereplőnk Etelka, becenevén csak Eta. 18-20 éves körüli rossz életkö-

rülményű, punkos kinézetű, lázadó jellem, aki édesanyjával egy panelban éli életét. Az 

élet számára folytonos kudarc, barátja elhagyta, munkahelyéről kirúgták, egyetlen vágya 

csupán, hogy kitörjön ebből a környezetből, mely körülveszi őt. Édesanyjával való kap-

csolata meglehetősen rossz, állandó konfliktus van köztük. Édesapja meghalt, halála okát 

nem tudjuk. A városba érkezik egy fiatal punk srác, Töde, akivel Eta egy punk koncert 

után ismerkedik meg, méghozzá úgy, hogy a lányt két rossz arcú srác molesztálja, Töde 

pedig kimenti őt kezeik közül. Sorsuk innentől fogva egybefonódik. Eta elviszi egy 

ismerőséhez Tödét, ahol fegyvert vásárolnak némi ellenszolgáltatásért cserébe. Céljai 

elérése érdekében a fiút, felhasználja, hogy kirabolja korábbi munkahelyét, az élelmiszer 

üzletet. Töde ki is fosztja, majd futásnak erednek, de mire feleszmélnek, balszerencsé-

jükre pont azokkal a srácokkal találkoznak, akikkel korábban már konfliktus támadt a 
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koncert után. Töde átadja Etának a pénzes zacskót, majd arra bíztatja, hogy fusson, neki 

már úgy is mindegy. Visszafordulna Tödéhez, akit már vernek, de meggondolja magát. 

Hazamegy és kiborítja a megszerzett pénzt. Eta marad.  

Karakterlírások 

Fontosnak tartom leírni a karaktereket, azok viszonyát egymáshoz, céljaikat, motivá-

ciójukat. Ebben a fejezetben szeretnék még kitérni a szereplőkre, és a velük való kapcso-

latomra. 

ETA – Vitay Janka 

TÖDE – Varga Tamás 

ANYA – Nádasy Erika 

BOLTOS – Budai Irén 

FEGYVER DÍLER – Csőke Csaba 

TÁMADÓ 1. – Czakó Norbert  

TÁMADÓ 2. – Madarasi László 

 

Nálam nem volt casting, minden szereplőt egyenként kellett meg találnom és bizony 

nem tudtam válogatni. Ez rettentő sok időt igénybe vett és nagyon sok fejfájást okozott. 

Szerencsémre az Etát alakító lányt nagyon gyorsan sikerült elcsípnem.  

ETA 

Vitay Janka. Főiskola 1. évfolyam. 19 éves. Szabadbölcsészet. Porcelánbaba arcú, 

pirszinges, felnyírt hajú és az életben is kicsit kihívóan öltözködő, egyébként rendes, 
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barátságos, közvetlen lány. Korábban már dolgoztam vele, egy kisjátékfilm kapcsán, 

amiben egy prostituált úrnőt, azaz egy dominát kellett eljátszania. Az igazat megvallva 

akkor nem éreztem jónak és nem is voltam vele megelégedve, aztán mikor ezt az ötlete-

met kezdtem csiszolgatni, építeni, egyből rá gondoltam és tudtam, hogy el fogja tudni 

játszani.  

Hát mit ne mondjak, sikerült neki. Hozzátartozik még az is, hogy örömmel fogadta a 

felkérést, így a karaktert bátran tudtam az ő személyéhez igazítani.  

Jó volt vele dolgozni. A szereplők közül Ő tudta a legjobban a dolgát és vele is fog-

lalkoztam a legtöbbet. Hozzá kellett a legnagyobb türelem is, mert néha azért elfáradt és 

kicsit nyűgős lett.  

A film főszereplője a 18-20 év körüli Etelka, akit a történetben csak Etának szólíta-

nak. Átlagos magasságú, punkos kinézetű, haja oldalt felnyírt, orrában karika pirszing, 

fülében macskás csüngő fülbevaló. Lázadó és kissé vad jellem. Elégedetlenséget, hara-

got táplál környezete és családi helyzete iránt. Nem találja helyét a világban. Cigarettá-

zik, iszik, punk zenét hallgat, forróvérű, könnyen elcsábuló, ugyanakkor hajlamos ki-

használni a férfiakat, hogy céljait elérje. Bármire képes. Apja meghalt. Édesanyjával él, 

vele való kapcsolata rendezetlen, kaotikus. 

Bármi áron, de szeretne kitörni a lakótelepi életformából és megtalálni helyét a vi-

lágban. Például van egy jelenet. ETA az erkélyen nyalókázik, mereng. A lakótelepre néz.  

Tödével való, otthoni dialógusaiban is megerősíti a kitörési vágyát. Meg lehetne még 

említeni az emeltes ház tetejét, ahol ugyan bezárva, de mégis szabadabbnak érzi magát. 
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TÖDE  

Ő volt az, akit a legnehezebben találtam meg. Mivel filmemben amatőr színészekkel 

vagy mondhatjuk civil szereplőkkel dolgoztam, egy olyan fiút kellett keresnem, aki vagy 

képviseli a punk szubkultúrát vagy el tudja azt játszani. Arra az időre át tudjon változni 

egy punkká. Így találtam meg Varga Tamást, akivel szintén könnyű dolgom volt, mert a 

főszereplővel igazából is egy párt alkotnak. Ebből azért néha volt is probléma a forgatási 

idő alatt, de szerencsére ügyesen tudták kezelni. 18 éves, Hódmezővásárhelyen él, előd-

fordult, hogy Egerbe hetente többször is 6 órákat buszozott. Jobb fülében fültágítót visel, 

karján tetoválás. Szakácsnak tanul.  

A filmben nem használja a TÖDE nevet. Ő az idegen. Előéletéről nem tudunk, de azt 

igen, hogy apjával nincs jóban. Kinézete punkos, szűkszavú, keveset beszél. Cigarettá-

zik, zavart állapotában haját fésüli. Például apjához intézett telefonhívása előtt, mielőtt 

bekopok a fegyver dílerhez vagy a boltrablás előtt.  

Nagyobb céljai szerinte nincsenek, bár a lelke mélyen szeretne magának egy lányt és 

megtalálni helyét a világban. Testi és lelki kapcsolat fűzi a lányhoz. Segít neki. Felál-

dozza magát.  
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Eta és Töde(Ruhapróba) 

  

Eta 
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ETA viszonya TÖDÉVEL.  

ETÁNAK megtetszik TÖDE. Ez fordítva is igaz. Egy punk koncerten találkoznak, 

amikor TÖDE kimenti két rosszarcú srác kezei közül. Testi kapcsolat is van közöttük, ez 

jelezve a padlón való beszélgetésből, mikor is félmeztelenül fekszenek egymás mellett. 

Szerelem nincs köztük, inkább amolyan haveri kötelék. ETA felhasználja TÖDÉT céljai 

elérése érdekében. Kiraboltatja vele az élelmiszerboltot, ahol korábban ETA dolgozott. 

TÖDÉNEK célja nincs, nem lát előre a jövőbe, olyan karakter, akinek előbb vagy utóbb 

vesznie kell. 

ETA viszonya ANYJÁVAL. 

Az ANYA egyedül neveli ETÁT. Férje meghalt, alkoholproblémái vannak. Anyagi 

helyzetük szegényes. Napról napra növekszik a befizetetlen csekkek száma. Kapcsolatuk 

rendezetlen, amolyan tipikus tinédzser-anya viszony.  

ETA viszonya a BOLTOSSAL.  

ETA munkaadója. Parancsolgató, állandóan kritizálja a lányt, édesanyját ismeri, ér-

deklődik iránta. Állandó kötözködések miatt, Eta otthagyja munkahelyét. Később a hely-

szín, ETA célpontjává váll. 

ETA viszonya a TÁMADÓKKAL.  

ETA szemrevaló, vonzó, vad lány, így nem csoda, ha esetenként megtetszik a fiúk-

nak. TÖDE megmenti tőlük. A SRÁCOK akadályként jelennek meg a filmben.  
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ETA viszonya a DÍLERREL.  

A DÍLERREL ismerik egymást, fegyvert vásárol tőle, pénzhiányában azonban kény-

telen lesz más megoldáshoz fordulni. Ez orális szex. Feltehetőleg már máskor is megtör-

tént közöttük, mert ETA nem sokat gondolkodott rajta és a DÍLER is egyből belement. A 

DÍLER izmait fitogtatja, pólót nem hord. Típusa szinte minden emeltes házban megta-

lálható a lakótelepen. 

Eta segítője/akadályozója/ellenfele 

ETA – segítője TÖDE, akit felhasznál célja elérésében. – DÍLER, akitől a fegyvert 

veszik némi ellenszolgáltatásért cserébe – akadályozója a két TÁMADÓ, akik koncert 

után zaklatták, majd a film végén újra találkozik velük. – ETA kitörési kísérletének aka-

dályozója az egész környezete, addigi élete, valójában még a segítőjének számító haveri 

köre is, hiszen mindezek olyan mintákat mutatnak neki, amik valódi kitörésre alkalmat-

lanok, inkább menekülést vagy kétes akciókat jelentenek. – ellenfele a BOLTOS, aki 

kirúgta munkahelyéről, majd ETA bosszúból kirabolja a boltot. 

Akadály a film végén van, ahol újra találkoznak a KÉT SRÁCCAL, de az akadály 

elhárul, mert TÖDE magára vállalja az egészet és még a pénzt is ETA kezébe nyomja. 

Szervezés 

A forgatás alatt a legidőigényesebb és legidegőlöbb feladatott a filmben részt vevők-

kel való egyeztetés és szervezés jelentette. Számtalan olyan alkalom volt, amikor az 

előre megbeszélt időpontot valaki lemondta. Ilyenkor újra kellett szervezni az egész 

napot, esetleg egy másik szereplőt kellett rávennem valahogy, hogy próbáljon meg a 
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rendelkezésemre állni. A folyamatos átütemezések sokszor megbontották egy előre el-

tervezett nap menetét és ritmusát. Sőt nem mindig sikerült leforgatni az aznapi jelenet 

adagot. Általában külön táblázatokat készítettem, ahol napi bontásban szerepelt az összes 

szereplő, helyszín és stábtag. A belső helyszíneket is szabaddá kellett tennem a forgatás 

idejére, ami nem kevés türelmet és segítőkészséget igényelt a lakások tulajdonosaitól, de 

általában ezzel nem volt probléma. 

Rendező, forgatókönyvíró: Bóta Dániel 

Operatőr, vágó: Csanki Krisztián 

Technikai asszisztens (fény, hang, kamera): Tisza Balázs 

Rendező asszisztens, ruha: Bárdos Éva 

Jelenetek 

A filmet 20 jelentre tagoltam. Az átláthatóság kedvéért, a későbbi oldalakon mellé-

keltem a forgatókönyvet. 

1. jelenet. Híd alatt. Nappal. ETA volt barátja fényképére pisil 

2. jelenet. Panelház tető. Nappal. ETA a tetőn zenét hallgat,bort iszik, mereng. Itt érzi 

szabadon és problémáktól mentesen magát. 

3. jelenet. Országút. Nappal. TÖDE stoppol, majd felveszi egy kocsi. 

4. jelenet. Konyha. Nappal. ETA és ANYJA közös jelenete. Reggeli civakodás. 

5. jelenet. Telefonfülke. Nappal. TÖDE apjának telefonál. 

6. jelenet. Bolt. ETA egy élelmiszerboltban dolgozik. Főnöke folyamatos 

beszologatása miatt ott hagyja munkahelyét. Ennek szemtanúja TÖDE. 

7. jelenet. Lépcsőház. ETA találkozik ÉVIVEL. ÉVI költözik, ETA hazamegy. 

8. jelenet. Erkély. ETA az erkélyen mereng, haverja az esti koncertre hívja. 
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9. jelenet. Klub előtt. Este. Ez inkább egy átvezető rész, TÖDE meglátja a tömeget 

amint egy szórakozóhely felé veszik az irányt. 

10. jelenet: Koncert. Este. ETA és TÖDE szemeznek a koncerten. 

11. jelenet. Koncert után. Este. ETÁT két srác molesztálja, TÖDE kimenti kezeik kö-

zül. 

12. jelenet. Eta szobája. Este. ETA és TÖDE szexhez készülődik. 

13. jelenet. Eta szobája. Este. ETA TÖDE segítségét kéri.  

14. jelenet. Folyosó. Nappal. ETA és TÖDE a DÍLERHEZ kopogtat. 

15. jelenet. Díler lakása. Nappal. ETÁÉK fegyvert szereznek a DÍLERTŐL. 

16. jelenet. Eta lakása. Nappal. TÖDE rájön, hogy átvágták a pisztollyal. Üres tárú 

gázpisztoly van náluk. 

17. jelenet. Bolt előtt. Nappal. TÖDE kirabolja a boltot és elszaladnak. 

18. jelenet. Híd alatt. Nappal. TÖDÉT megverik a koncert utáni támadók, ETA elfut 

a pénzzel. 

19. jelenet. Eta konyha. Nappal. ETA kiborítja a megszerzett pénzt az asztalra. Anya 

részeg. 

20. jelenet. Panelház tető. Éjszaka. ETA újra tetőn. Mereng még egy utolsópillantás.  

Forgatás 

Ebben a részben élményeimet, benyomásaimat, próbálkozásaimat részletezném. 

Kézi kamerás stílust használtunk ezzel is erősítve a dokumentarista jelleget. A forga-

tási napok előtt, rendszeresen kamerapróbát tartottunk az adott helyszíneken és még 

aznap megbeszéltük a következő felvételi eljárásokat. A forgatáson Canon 550d-vel 

dolgoztunk 24fps/ 1920x800-as Cinemascope felbontásban. Fix 50-es és 18-55-ös objek-
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tíveket használtunk. Technikai felszerelésben segítségemre volt Borbás László tanár úr 

is. Tőle kaptam derítőt, fejlámpát, mikrofont, átalakítót, csapót, reflektor állványt és 

monitort melyen átláthatóbbá vált a snittek újranézése.  

A szereplők instruálása során, természetesen nem ragaszkodtam a szó szerinti szö-

veghűséghez. Ezt rögtön el is mondtam mindenkinek, hogy nem az a célom, hogy betű-

ről-betűre a halljam vissza a forgatókönyvet. Inkább az volt a kérésem, hogy mindenki a 

saját nyelvi kifejezőeszközeivel, gesztusaival és szavaival próbálja meg előadni az adott 

figurát. Nyilvánvaló, hogy bizonyos mondatokat és dialóg részleteket egy az egyben 

szerettem volna visszahallani. 

A forgatás kezdése előtt csináltam a két főszereplővel egy próbát. Azaz két teszt je-

lenetet vettünk fel. Az elsőben kimentünk egy olyan térre, melynek oldalit padok hatá-

rolják. Improvizációs gyakorlat. Leültettem Jankát, eszközként pedig cigarettát adtam 

nekik. Tomi, aki a téren sétált, tüzet akar kérni valakitől, de Jankán kívül nem tud meg-

szólítani mást. Innentől kezdődött az improvizáció kettőjük között. Nos, az igazság, 

hogy a szereplőknek ez volt az első kamera előtti játékuk és kezdetben nem igazán sike-

rült.  

A második teszt vagy próba felvétel már jobban sikerült, igaz megírt jelenetről volt 

szó. Veszekedés majd kibékülés. Ekkor már éreztem, hogy működni fognak a filmben. 

Előfordult, hogy az amatőr színészek hangulata befolyásolta a forgatást, így hozzáállá-

suk is csökkent, ellenben egy hivatásos színész szinte végtelenszer képes majdnem azo-

nos a teljesítményt produkálni. 

Nullodik nap (Március 15.) 

Fuseism  
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Ez amolyan teszt nap. Nézzük meg, mit tudunk. Kezdésnek este elmentünk az Egrix 

klub nevű szórakozóhelyre és felvettünk egy punk zenekar (Fusesim) koncertjét. Ezzel 

fogunk összevágni egy másik részletet, mely kiad egy egészt. Erre azért volt szükségünk, 

mert a zene és koncert adott volt, de sajnos a szereplők nem értek rá. Tehát mindenképp 

meg kelett csinálnunk. Pozitívan zártuk a napot. 

Első nap (Március 24.) 

5. jelenet. 13. jelenet.  

Első éles nap. Rengeteg időt elvesztegettünk kisebb-nagyobb problémák miatt. A te-

lefonfülke, ahol forgattunk egy taxi állomáson helyezkedett el. Tehát a kocsik állandó 

forgalma bonyolította a helyzetet. A későbbiekben nem volt számomra olyan jó ez a 

jelenet, ezért újra felvettük egy teljesen más helyszínen. Este összeszedtük a lámpákat, a 

maradék felszerelést és Janka lakása felé vettük az irányt. Ötször vettük fel ezt a részt, 

megoldva 1 snittben. Kránt alkalmaztunk, a szereplőket felülről vettük, körülbelül mel-

lig. A szobát 2 db 400wattos lámpával világítottuk be.  

Második nap (Március 30.) 

5. jelenet.  

A panelrengetegen át ívelő úttestmelletti telefonfülkénél vettük újra az ötös jelenetet. 

Ez azért is volt tökéletes a számomra, mert képileg a fülkében tudtuk tartani és a háttér-

ben az autók tömkelege látszott. Rendkívül feldobta a jelenetet. Szerettem volna, ha a 

forgalom zaja néha elnyomja a beszélgetést.  
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Fülke 

Harmadik nap (Március 31.) 

11. jelenet. 14. jelenet. 

Az előre eltervezett jelenetekből végül csak kettőt tudtunk felvenni. Eta és Töde a 

Dílerhez kopogtat. Mesterséges világítást nem használtunk, csak a folyosó ablakán át 

szűrődő fényt. A másik jelenetre éjszaka került a sor, amikor is Etát zaklatják a koncert 

után, majd Tomi kimenti. Fény szempontjából nagyon keveset tudtuk változtatni. Itt 

négy szereplőt plusz a stábot kellett egyszerre mozgatnom. 50mm-es fix objektívet hasz-

náltunk, aminek volt olyan jó a fényereje, hogy egy sima utcai lámpa alatt csináljuk meg 

a jelenetet. 

Negyedik nap (Április 1.) 

7. jelenet. 8. jelenet. 

A negyedik nap volt először azaz alakalom, mikor Janka és Tomi nem együtt voltak a 

forgatáson. Tomi hazament. Jankával két jelenetet tudtunk leforgatni és a hozzáállása is 

jelentősen nőtt.  
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Az első az a rész, amikor Eta hazafelé tart, majd a lépcsőházban találkozik Évivel, 

aki éppen költözik. Szerencsére a lakók se zavartak és mi sem. Viszonylag könnyű volt 

felvenni, de a jelenet szempontjából nem sikerült olyan jól. A filmbe se került be. A nap 

utolsó jelenete, mikor Eta az erkélyen mereng, majd elhívja egy haverja az esti koncert-

re. A haver szerepét Magam vállaltam, ezzel is könnyebbé és természetesebbé tudtam 

alakítani ezt a részt. 

 

 

 

Ötödik nap (Április 4.) 

1. jelenet. 

Ezen a napon csak egy jelenetet tudtunk felvenni. A Töviskes tértől nem messze, egy 

híd alatt volt ez a rész. Középen az Eger patak zuhogása adta meg az atmoszférát ennek 

a jelenetnek. Egy totálban felvéve. 
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Hatodik nap (Április 5.) 

6. jelenet. 

A hatodik napon Bárdos István élelmiszerboltjában (amely a Szalában található) for-

gattunk. Rendkívül segítőkész volt és Budai Irénnel (Boltos) is könnyű volt dolgoznom. 

A helyszínen úgy adta elő a karaktert, hogy hirtelen nagyon megörültünk. Később, játéka 

már szinpadiasnak és hadarónak tűnt. Valószínű a jövőben ezt a jelenet újraveszem egy 

férfi boltossal, más (durvább) helyzetbe hozva. 

Hetedik nap (Április 6.) 

2. jelenet. 20. jelenet. 

Ezen a napon el akartam készíteni mindkét tetős részt. A nappalit és az estit egyaránt. 

Az első tökéletesre sikerült, egy minimális széllel, ami még csak feldobta a jelenet han-

gulatát. Szerencsére senkinek nem lett baja, nem estünk le a tetőről. Az éjszakai felvéte-

leket is nagyon eltaláltuk, ám utólag visszanézve sötétnek tűntek a képek. Kevés lámpát 

és tág, de kis fényerejű objektívet használtunk Ezért ezt a részt újravettük a forgatás 

utolsó előtti napján. 

Nyolcadik nap (Április 17.) 

10. jelenet. 11. jelenet. 

Az először felvett koncertrészlethez kellett tömeget felvennünk, beleértve Etát és 

Tödét is. Helyszínűl ismét az Egrix klub szolgált. Közönségnek nyolc főt táncolttattam 

meg. A forgatás ideje alatt itt voltunk a legnagyobb létszámban, de úgy gondolom, hogy 

ez is volt a legszórakoztatóbb mindannyiunk számára. A színpadra hangfalakat tettem, a 

számítógépből szólt az adott zene, a közönség táncolt a színészek pedig játszottak. A 



279 

 

balhézós részt újravettük. Sajnos ez a rész fényerőben nem sikerült a legjobban, ám 

hangban annál jobban. A színészek játéka is jobban sikerült, mint előzőleg. Ám a minő-

ség miatt mégse ezt a verziót vágtuk a filmbe. 

Kilencedik nap (Április 18.) 

6. jelenet. 16. jelenet. 17. jelenet. 18. jelenet. 

A legjobb nap az egész forgatás alatt. Senki sem fáradt, a szereplők se nyűgösek. 

Pörgős munka. A szereplők magatartása és hozzáállása már csak azért is meglepett, mert 

e nap előtt egy héttel korábban már szakítottak. Szerencsére konfliktus nem támadt köz-

tük, sőt, a forgatásnak köszönhetően újra együtt vannak. Először a belsőt csináltuk meg, 

Töde rájön átvágták, a gázpisztolyt kapták meg. Világításnak az ablakon beszűrődő fényt 

használtuk fel. Sikerült hamar megcsinálnunk. Ezután a Töviskes térre mentünk, ahol a 

maradék jeleneteket vettük fel a hidas részig. A boltnál (Trilla ABC), ahol a külsőt for-

gattuk, nagyon segítőkész emberek voltak. Amíg az ezután következő elfutós részt csi-

náltuk, vártuk a mellékszereplőket, de nem igazán akartak megérkezni. A forgatás kb. 

egy órát csúszott. Végül megérkezett mindenki és egy hihetetlen jelenetet sikerült össze-

hoznunk. Talán a kedvencem a filmből. 
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Csanki Krisztián-operatőr, Bóta Dániel-rendező, Varga Tamás- Töde. (Boltrablás) 

Tízedik nap (Április 19.) 

3. jelenet. 9. jelenet. 

Délutáni órákban kikocsikáztunk az Eger után lévő, Noszvaj település elé. Itt készí-

tettük el a stoppolós részt. Zökkenőmentesen sikerült minden. Este pár perc alatt megol-

dottuk utcai lámpavilágítással, Töde átvezető részét. 

Tizenegyedik nap (Április 20.) 

4. jelenet. 19. jelenet. 20. jelenet. 

Eta és anyukája részek következtek. Az előző napok mellett, a másik legjobban sike-

rült forgatási nap. Az anya szerepét Nádasdi Erika játszotta, aki bravúrozott játékával. 

Éjszaka újravettük az esti záró képeket, a tetős részt.  
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Végül az utómunkáról pár sorban… 

Vágás során törekedtünk a dinamikára. Adobe Premier Pro CS5 vágóprogramot 

használtunk. Az olló Csanki Krisztián kezében volt, Én pedig végig ott ültem mellette és 

néha nagy csatákat vívtunk 1-1 másodpercért. Utólag lett színezve, mellyel azt a hatást 

értük el, hogy a szereplőket körülvevő környezet színvilága felerősödjön. Elég sok rész 

nem került bele, például amikor Eta Évivel találkozik, vagy Töde cigarettát kér egy haj-

léktalantól. A tapasztalatom az elmúlt időkben, hogy néha a vágás sokkal több időt igé-

nyel, mint a felvételi időszak. Nálunk se történt ez másképpen. Rendszerint éjjeleket 

dolgoztunk, finomítottunk az anyagon, míg végül a film 18 perces lett.  

Felhasznált zenék listája 

A felhasznált zenék teljesen jogtiszták. 

Fuseism - Emil Kraeplin' 2010 

Fuseism - I saw the sea '2010 

Fuseism - Avoid ' 2010 

Blitz - Flowers and Fire '1983 

Erase Errata - Fault list '2001 

Összegzés 

Rengeteg időt, energiát emésztett fel a film bennem. Igazi tanulóiskola volt, ami fel-

készített az elkövetkezendő forgatásokra. Most már tudom, hogy a jó hang (még a hely-

színen!) elengedhetetlen. Zenével, utóhanggal nem lehet megoldani, bár kénytelen vol-

tam ezzel a lehetőséggel is élni. A későbbiekben a szervezéshez legalább még egy em-

berre lesz szükségem, mert az időm nagy részét ezek megszervezése vette el. Elvárása-
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imnak megfelel a film, igaz visszagondolva, újra forgatnék néhány részt. A film készíté-

se alatt nemcsak tapasztalatot, de barátokat is szereztem. Én már nem tudom megítélni, 

hogy milyen lett az elkészült film, mivel annyira benne voltam az eseményekben. Min-

denesetre számomra hatalmas élmény volt az egész filmkészítés folyamata és rengeteg 

tapasztalatot adott a következő projektjeimhez.  

Hatások 

− Filmek, melyek befolyásolták és segítették a mozgókép elkészítését: 

− Derek Jarman – Jubilee (1978) 

− Jim Jarmusch - Permanent vacation (1980) 

− Alex Cox – Sid and Nancy (1986) 

− Hal Hartley - (Trust 1990) 

− Hal Hartley - Flirt (1995) 

− Mathieu Kassovitz – La haine (1995)  

− Tom Tykwer – Lola rennt (1998) 

− James Merendino – SLC Punk! (1998) 

− Koen Mortier – Ex drummer (2007) 

− Andrea Arnold – Fish Tank (2009) 

 

Forgatókönyv 

Bóta Dániel 

Eta című kisjátékfilm forgatókönyve 

Eszterházy Károly Főiskola Eger 
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Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 

Mozgóképkultúra tanszék 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

2012 

Konzulens: Bollók Csaba 

Forgatókönyv 

ETA – Vitay Janka 

TÖDE – Varga Tamás 

ANYA – Nádasi Erika 

BOLTOS – Budai Irén 

FEGYVER DÍLER – Csőke Csaba 

TÁMADÓ 1. – Czakó Norbert  

TÁMADÓ 2. – Madarasi László 

 

1. HÍD ALATT. KÜLSŐ. NAPPAL. 

Helyszínűnk egy összefirkált híd alatti beton rész, melyet középen a patak választ el. 

A piszkos, üvegszilánkos földön egy fényképet látunk, melyen ETA és volt barátja 

látható. Vizelet csurdogál rá. ETA a fényképre pisil. 

2. LAKÓTELEP. KÜLSŐ. NAPPAL 

Eta ziláltan, sietős tempóban, kezében zacskóval átsiet a parkolókon egészen az 

egyik tízemeletes házig. 
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FŐCÍM. ETA. 

Eta. Stáblista 

3. AUTÓSZTRÁDA. KÜLSŐ. NAPPAL. 

TÖDE az autósztráda mellett sétál, hátán táska. Kinézete punkos. A környéken épü-

letek nincsenek, csak az autók száguldozását látjuk. TÖDE szájából cigaretta lóg ki. 

Karján tetoválás. Stoppol, de nem áll meg neki senki. Minden elmenő autóra mond va-

lami káromkodást, mást a BMW-re, mást a Suzukira. Erre feszült lesz, elkeseredésében 

leereszti karját, majd a földre roggyan. Néhány pillanat múlva, nem messze tőle egy 

piros Lada típusú jármű áll meg. TÖDE felveszi a földről gyorsan portékáját, majd oda-

fut a kocsihoz és beszáll. Elindulnak a város felé. 

4. KONYHA. BELSŐ. NAPPAL. 

Helyszínünk egy hosszúkás alakú, ugyanakkor szűkös, rendetlen és lepusztult, sze-

gény környezet. A mosogatóban mosatlan tányérok tömkelege. Szereplőink egy étkező 

asztalnál ülnek, melyen dohányzóhamus és papírok találhatóak, az ablak nyitva. ETA 

kezében cigaretta, melybe időként bele- bele slukkol, közben könyvet olvas. ÉDES-

ANYJA csekkeket válogat, két kupacba szortíroz, előtte kávé. ETA néha rá-rá pillant 

ANYJÁRA. 

ANYA 

      Igen. 

A csekket az asztal szélére teszi. 

      ANYA 

Nem. 
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A másik csekket az asztal másik szélére teszi. 

      ANYA 

      Igen… Nem. 

      Nem. 

      Nem. 

A műveletet megismétli néhányszor. A „nem” oszlopban jóval több a csekk, mint a 

másik oszlopban. A nyitott ablakon beszűrődik a kukásautók és a járókelők zaja.  

ETA ANYJA a „nem” oszlopos csekkeket egy kis szekrénybe teszi, a maradék csek-

ket félreteszi. Elindul a mosogató felé, majd abból kivesz egy tányért.  

 

ANYA 

Megint nem mosogattál el! 

 

A tányért megmutatja ETÁNAK, majd visszadobja a többi mellé. ETA ANYJA lá-

nya fölé áll. 

 

ANYA 

Azzal a… hogy is hívjákkal mi van? Rég láttam. 

ETA 

Már nem járunk. 

ETA ANYJA nevet. 

ANYA 

Egy fiú sem képes elviselni Téged! 
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ETA 

Ez nem igaz! 

Fordul anyja felé. 

ANYA 

Dehogynem… dehogynem. 

ETA ANYJA visszaül az asztalhoz lányával szemben, egy csésze kávéval. 

ETA 

Törődj magaddal! 

ANYA 

Jó lenne, ha beszállnál egy kis pénzzel…  

ETA 

Nem kéne annyit… olyan vagy, mint apa. 

Ezzel ETA feláll a székből, majd elhagyja a konyhát, de közben az ANYJA még utá-

na szól. 

ANYA 

Amíg az én házamban laksz és az én ételemből eszel, ne szólj egy szót se! Apádat 

meg ne vedd a szádra! Ha élne, letagadna! 

ETA vállára veszi táskáját, majd egy utolsó gúnyos arckifejezést vág ANYJA szemé-

re, ezután becsapja maga mögött a lakás bejárati ajtaját. 

5. VÁROS. KÜLSŐ. NAPPAL. 

Gépjárművek tömkelegét látjuk, majd az autók mögül feltűnik TÖDE. Egy telefon-

fülke felé veszi az irányt. Leveszi a kagylót, beüti a telefonszámot. 

TÖDE 
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Hello Apa. Én vagyok. 

TÖDE 

Csak azért, hívlak, hogy élek még. 

TÖDE 

Nem. 

Közben a telefonfülke üvege mögül pillant ki. 

TÖDE 

Nem. 

TÖDE 

Nem!! 

TÖDE 

Hagyjál már! 

TÖDE 

Na, pontosan ezért léptem le otthonról! 

TÖDE lecsapja a telefonkagylót. 

6. ÉLELMISZERBOLT. BELSŐ. NAPPAL. 

ETA fülhallgatón keresztül zenét hallgat, közben konzerveket pakol. ETA FŐNÖKE 

kirángatja a fülhallgatót ETA füléből.  

FŐNÖK 

Megmondtam, hogy ilyen ruhában ne gyere dolgozni. A karika az orrodban? Már 

megint benne van? 

 

ETA feszülten, tovább pakolja a konzerveket. 
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FŐNÖK 

Anyád hogy van? Múltkor láttam, elég rossz bőrben volt… Felmostál már? 

ETA 

Igen, azzal kezdtem. 

FŐNÖK 

Moss fel újra! 

ETA 

Mi? 

FŐNÖK 

Jól halottad. 

ETA felkel a földről, a konzervek legurulnak. A pult mögül megfogja cuccait, majd 

elhagyja a boltot.  

TÖDE egy padon ül, nézi a családos embereket. Szemtanúja lesz a nem messze tőle 

levő élelmiszerboltból kijövő ETA és az ELADÓ közötti vitának. 

6/B. UTCA. ÉLELMISZER BOLT ELŐTT. KÜLSŐ. NAPPAL. 

ETA egy omladozó vakolatú élelmiszerboltból jön ki, majd becsapja maga után az aj-

tót. Az üzlet ablakára köp. A boltból kijön az ELADÓ. ETA és az ELADÓ között már 

több méter távolság van. Az eladó kinyújtott újjal Eta felé mutatva, magyaráz. Eta bemu-

tat neki. 

A jelenet szemtanúja a padon üldögélő Töde. Eta, miközben kirúgják, észreveszi 

Tödét. Rövid szemkontaktus keletkezik kettőjük között. Eta felismeri Tödében a punkot.  



289 

 

7. LÉPCSŐHÁZ. BELSŐ. NAPPAL 

Eta bemegy a lépcsőházba. Odamegy a lifthez, megnyomja a hívógombot, de az esz-

köz nem működik. A lépcsőket választja. Felmegy, mire szembe jön vele egyik lány 

ismerőse zacskókkal, zsákokkal a kezében. 

 

ETA 

Évi! Hát te? Hova mész? 

ÉVI 

Szia Eta. Ááá, lelépek! Végre összejött! 

ETA 

Jó neked….Segítsek? 

ÉVI 

Neem, nem kell. De megyek is. Lent várnak kocsival. 

8. SZOBA. BELSŐ. NAPLEMENTE. 

ETA nyalókázik az ablakban, fején kendő. Merengően néz ki. Valaki fütyül az ablak 

alatt. ETA kinyitja az ablakot.  

HAVER 

Este? Jössz? 

ETA 

Kopj le! 

Eta kidobja ablakán nyalókáját, az a földön széttörik. 

HAVER 
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Ne csináld már, mi van veled? 

ETA bezárja az ablakot. Mégis elmegy. 

 

9. VÁROS. KLUB ELŐTT. KÜLSŐ. ESTE.  

TÖDE az utcán sétál. Cigit akar kérni a járókelőktől. 

TÖDE 

Elnézést… 

Csak úgy elmennek előtte, meg se állnak neki. 

TÖDE 

Elnézést, kérhetnék egy szál cigit? 

FÉRFI 

Felejtsd el! 

Ennek szemtanúja volt egy hajléktalan. 

HAJLÉKTLAN 

Gyere ide! 

Egy cigit nyújt át TÖDÉNEK. TÖDE elfogadja. 

TÖDE 

Köszönöm. 

TÖDE elindul, majd visszafordul. Egy kevés aprót ad át a hajléktalannak. A HAJ-

LÉKTALAN köszönetét, intéssel fejezi ki. TÖDE rágyújt a cigire, majd megpillant egy 

kisebb fiatalokból álló csoportot, akik egy klubba igyekeznek be. Ő is elindul. 
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10. PUNK KONCERT. BELSŐ. ÉJSZAKA. 

Helyszínünk egy klub koncertterme, az együttes a színpadon játszik (FUSEISM), a 

tömeg vadul táncol, őrjöng. A pogozó punkok között TÖDÉT is felismerhetjük. Az őr-

jöngés tart még néhány pillanatig, majd a terem szélén megjelenik ETA is, sörrel a kezé-

ben. Helyben álldogál, lábai ritmusra járnak, közben iszik. Amint lassan vége a koncert-

nek szereplőink úgy „találnak egymásra”. Felismerik korábbról egymást. Látszik mind-

kettőjük arcán, hogy érdeklődnek egymás iránt. 

11. KLUB ELŐTT. KÜLSŐ. ÉJSZAKA. 

A helyiség bejárata előtt ETA ácsorog, cigarettázik, majd két fiatal srác zaklatja, nem 

hagyják békén. A klubbot TÖDE is elhagyja, de meglátja ETA-t, amint zargatják és 

elindul.  

TÖDE 

Oi!  

A két srác meglátja, hogy TÖDE feléjük közeledik, így abbahagyják a lány zaklatását 

és TÖDE felé indulnak. 

TÖDE 

Szólt a haverotok, nem tudom, hogy hívják, de titeket keres. 

Majd a srácok és TÖDE találkoznak és szembe állnak egymással, látni, hogy nő kö-

zöttük a feszültség. Mélyen egymás szemébe néznek.  

SRÁC 1 

Dave szólt?  

TÖDE 



292 

A’sszem. 

Még egy utolsó szemezés, majd a srácok TÖDÉT könyökkel oldalba bökik, melytől 

TÖDE meginog. A SRÁCOK közben elindulnak a klub felé. TÖDE odamegy a falánál 

ácsorgó ETAHOZ, aki végignézte az eseményeket. ETA közben már elindult TÖDE 

felé. 

ETA 

Jól vagy? 

TÖDE 

Persze, csak az oldalam… 

TÖDE az oldalát fájlaltatja.  

TÖDE 

És te? 

ETA 

Jól vagyok. Az ilyen barmok mindig megtalálnak. 

Közben ETA TÖDÉT próbálja élesztgetni, az oldalát nyomkodja. 

TÖDE 

Bocsi, de attól tartok nem tudlak haza kísérni. 

ETA abba hagyja, az ápolgatást. 

ETA 

Miért is kéne? 

TÖDE nagy nehezen kiegyenesedik. 

TÖDE 

Mert nincs hol aludnom. 
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ETA 

Ja. 

Majd együtt elindulnak. 

12. ETA SZOBA. BELSŐ. ÉJJEL 

TÖDE az ágyon ül, ETA előtte áll. ETA ledob pár ruhadarabot magáról. TÖDE 

nyakláncán fogva, magához húzza, majd leveszi róla kabátot. Vadul csókolóznak. 

13.SZOBA. BELSŐ. ÉJJEL 

ETA és TÖDE fél meztelenül a földön, egymás mellett fekszenek. Teljes sötétség 

csak a szereplők látszanak. ETA meggyújt egy cigit, majd megkínálj TÖDÉT is. Némán 

fekszenek egymás mellett. 

ETA 

Mi a neved? 

TÖDE 

Nekem nincs nevem. 

TÖDE mosolyog, majd némán fekszek tovább egymás mellett. ETA TÖDÉT nézni. 

ETA 

Segítesz nekem? 

FIÚ 

Miben kéne? 

ETA visszafordul a plafont nézni, ugyanúgy, mint TÖDE. 

ETA 

Eltűnni innen. 
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FIÚ 

Hidd el! Sehol se jobb! 

Csend, csak a fűst kifújását halljuk. Majd ETA TÖDÉHEZ fordul. 

ETA 

Most segítesz vagy sem? 

TÖDE 

Segítek.  

ETA vállom puszilja TÖDÉT. 

ETA 

Tudok egy helyet, ha benne vagy, de előtte szereznünk kell valamit. 

Egymásra néznek. 

14. PANELFOLYOSÓ. BELSŐ. NAPPAL 

ETA és TÖDE egy panel emeleti folyosóján vannak, a lakás bejárati ajtaján kopog-

tatnak. Kinyitja egy vékony, KOPASZ SRÁC, beengedi őket, majd szétnéz, van e még 

kint valaki. 

15. SZOBA. BELSŐ. NAPPAL 

ETA és TÖDE a kanapén. A helyszín lepusztult, alig van néhány tárgy a szobában. 

Tipikus narkós lakás, ám szereplőink nem azért jöttek. A KOPASZ SRÁC egy papír-

zacskót nyújt át ETÁNAK. 

ETA belenéz a zacskóba. 

KOPASZ SRÁC 

15 000.- 
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ETA 

Annyink nincs. 

Majd TÖDE is belenéz a zacskóba, kiveszi. 

TÖDE 

Ez csak egy rohadt gáz pisztoly. 

KOPASZ SRÁC 

Ez van! 

A KOPASZ SRÁC a zacskóért nyúl. Szemével végigméri ETÁT. 

KOPASZ SRÁC 

Kell vagy nem? 

ETA 

Kurvára kell! Elhiheted. 

KOPASZ SRÁC 

Biztos vagyok benne, hogy meg tudunk egyezni.  

Mosolyog ETÁRA. TÖDE érthetetlenül néz. A KOPASZ SRÁC ETA elé áll szoro-

san, pont olyan pozícióban vannak, melyről már tudni lehet, hogy mit kér, a KOPSZ 

SRÁC. 

ETA 

Neem! 

KOPASZ SRÁC 

Gyors vagyok, nyugi. 

TÖDE 

Ne csináld! 
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KOPASZ SRÁC 

Hidd el, van gyakorlata. 

ETA 

Van más ötleted? Megteszed Te? 

ETA feláll, a kanapéról megáll a KOPASZ SRÁC előtt, egymásra néznek, majd ki-

mennek ketten a szobából, otthagyva TÖDÉT, aki csak maga elé néz, kellemetlenül érzi 

magát. Egy kis idő elteltével pisztolydörrenés hallatszik. ETA berohan TÖDÉHEZ, majd 

magával rántja. 

ETA 

Gyere, húzzunk el! 

16. FÜRDŐSZOBA. ETA SZOBÁJA. BELSŐ. NAPPAL  

ETA a fürdőszobában megmossa arcát, köp egyet. A csap mellől magához emel egy 

kis tükröt, megnézi magát, majd megtörli száját. Kimegy a szobába, közben csapkod, 

ideges. TÖDÉVEL egymásra néznek, ETA lesüti tekintetét. TÖDE ETÁHOZ közeledik, 

megsimogatja ETA arcát, majd homlokon csókolja. 

17. ÉLELMISZERBOLT. KÜLSŐ. NAPPAL. 

ETA és a FIÚ, ETA korábbi munkahelye előtt az élelmiszerbolt előtt áll, teljes fegy-

verzetben. A FIÚ fejére húzza a maszkot, majd bemegy a boltba, ETA addig kint fedez. 

Néhány pillanat múlva, kirohan a FIÚ boltból, kezében a megszerzett zsákmánnyal és 

futnak tovább egyenesen a patak felé, végig a sétányon. 
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18. HÍD ALATT-PATAKPART. KÜLSŐ. NAPPAL. 

Megállnak, kifújják, magukat nevetnek, de mire feleszmélnek, feléjük közeledik két 

srác, akik az előző esti koncert után zaklatták ETÁT. 

SRÁC 1. 

Nézzenek oda! 

SRÁC 2. 

Dave, mi? 

Közben már lökdösődnek. TÖDE átadja a pénzzel teli csomagot ETÁNAK. 

FIÚ 

Fuss! Még egyszer talán találkozunk, addig is sok szerencsét. 

SRÁC 2. 

Gyere vissza te kurva! 

ETA futásnak ered, de egy pillanatig visszanéz, a távolban már csak azt látja, hogy 

TÖDÉT a srácok rugdossák a földön. ETA habozik, nem tudja, mit csináljon, vissza akar 

menni, el is indulna, de megfordul és elfut. 

19. PANEL LAKÁS-BELSŐ. NAPPAL. 

ETA ziláltan hazaér. Látja, hogy az anyja, a konyhában, üres üvegek társaságában, 

zenét hallgat az asztalnál. Közben magában énekel. Ledobja a pénzes zacskót a konyhá-

ban, majd elhagyja a lakást. 

20. TETŐ. KÜLSŐ. ÉJSZAKA 

Eta bámul az emeltes ház tetejéről a távolba. ETA marad. 
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MESÉS-E A TUDÁSUNK A MESÉRŐL, AVAGY MESE 

HATÁSÁRÓL VALÓ VÉLEKEDÉS VIZSGÁLATA FELNŐTTEK 

KÖRÉBEN 

Szerző: Bűdi Boglárka 

szociálpedagógia (BA), III. évf. 

Konzulens: Dr. Ludányi Ágnes tszv. főiskolai tanár 

II. helyezés 

Bevezetés 

A családi környezetben történő meseolvasás a gyermekek életében kiemelkedően 

fontos, azonban a mai informatikai, és médiabeli sűrűségben tapasztalatom szerint ha-

nyatló tendenciát mutat. 

Dolgozatom alapgondolata a mese gyermekekre gyakorolt személyiségfejlesztő hatá-

sa. Mindenekelőtt, egy elméleti áttekintés keretében tekinthetjük meg, melyek azok a 

tényezők, amelyek miatt kihagyhatatlanul fontos egy gyermek életében az olvasott mese, 

továbbá azt, milyen tényezőket kell figyelembe vennie egy mesét olvasó szülőnek. 

A mese vizsgálata egy meglehetősen tág témakör. Ezen tág körön belül, arra voltam 

kíváncsi, mit tudnak a szülők, a mese fejlesztő hatását tekintve és milyen egyéni ténye-

zőktől függ a mese használata a családi nevelésben. Ezért az elméleti áttekintés kereté-

ben kiemelkedő figyelmet fordítok arra, mi történik akkor, ha a szülők nem olvasnak 
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mesét gyermeküknek, valamint arra, hogy a generációk közti különbségek, hogyan je-

lennek meg a meseolvasás tekintetében. Ez egyfajta felvezetésként szolgál az empirikus 

eredmények ismertetéséhez. 

I. Szakirodalmi áttekintés 

I.1. A három–hét éves gyermekek fejlődéslélektani jellemzőinek bemutatása 

A mai magyar intézményrendszerben három éves kortól, hétéves korig beszélünk 

óvodás korról. Ekkor a gyermek életének egy új szakaszába érkezik, amely a kisgyer-

mekkor második, kiteljesedett fázisa. A körülötte lévő felnőttek irányításával temérdek 

tárgyi cselekvést tanul meg, és önállósága is egyre inkább kibontakozik. A gyermek 

ekkor számtalan változáson megy keresztül. 

A kognitív folyamatok közül egyre inkább előtérbe kerül a képzelet, a fantázia, 

amellyel igyekszik mindenre magyarázatot adni. Érzelmeivel és fantáziájával függ össze 

a fokozott meseszeretete is. Igazán csak arra tud figyelni, ami érzelmileg megragadta és 

érdeklődését felkeltette. Jellegzetes sajátossága az önkéntelen figyelem és az emlékezet. 

Testi,-idegrendszeri fejlődését valamint mozgásfejlődését, a fő tevékenységi formája, a 

játék határozza meg, amely elsősorban a felnőttek tevékenységének utánzására épül. 

Cselekvési vágya, önállóságra való törekvése, valamint mozgásigénye megnő. A korsza-

kot jellemzi a társak iránti fokozott igény, valamint kialakul a gyermek én-tudata és én-

képe is. 

A végbemenő változások közül egyes kognitív és személyiségbeli jellemzők a kuta-

tás szempontjából kiemelt fontosságúak, így azokkal kiemelten foglalkozom a további-

akban. 
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I.1.1. Az emlékezet 

Az óvodás kor folyamán az emlékezet teljesítménye folyamatosan nő. A gyermek 

képes arra, hogy igen nagy mennyiségű ismeretet jegyezzen meg. A mechanikus jelleg 

mellett, fokozatosan megjelenik a logikai emlékezetbe vésés. Ekkor már az emlékezet 

hatékonyságát értelmi, logikai szempontok érvényesülése is segíti. Különösen magas az 

emlékezet hatékonysága a játékokban és az azokhoz kapcsolódó szituációkban. Törek-

szik a pontosságra, hogy a játék még teljesebb legyen, és így még nagyobb örömöt je-

lentsen számára. 

A gyermek emlékezeti tevékenységének kapcsolatát a mesehallgatással Schleinerné 

(2007) a következőképpen fejti ki: 

A mese bevésését és felidézését elsősorban azok az érzelmek segítik, amelyeket a 

mese hallgatása közben a gyermek átél. Azonosul a mese hősével, ez segíti őt az emlé-

kezeti tevékenységében. Az emlékezet hatékonysága annál nagyobb, minél tágabb lehe-

tőség nyílik a mesehőssel való együttes cselekvésre, küzdésre. A kiscsoportos gyermek 

még változtatás nélkül ugyanabban a formában szeretné visszahallani a mesét, hiszen az 

ismerős szavak jelentenek számára örömöt. Egyáltalán nem zavarja, ha ugyanazt a törté-

netet többször hallja. 

Már ekkor képes arra, hogy könnyen emlékezetébe véssen információkat úgy, hogy 

ez nem jelent számára különösebb erőfeszítést. Ekkor a megjegyzett szavakat vagy szó-

kapcsolatokat inkább érdekességük, hangzatosságuk, vagy az érzelmi átélés miatt jegyzi 

meg, hiszen sok esetben azok értelmét, tartalmát még nem tudja felfogni. 

Óvodáskorban a különböző feladatok, megbízatások, házi feladatok kapcsán, továbbá 

az intellektuális fejlődés, a gondolkodási műveletek, valamint az akarat fejlődésének 
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hatására megjelenik a szándékos emlékezet. A felidézés szándéka egészen korán jelent-

kezik a felnőttek kérdéseinek hatására. A bevésés akarati jellege csak a korszak második 

felétől alakul ki. A gondolkodás fejlődése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy emlékezeti 

teljesítménye fokozódjon. A rendezést, besorolást, csoportosítást és egyéb műveleteket 

igénylő feladatok, elősegítik a logikai emlékezet fejlődését. 

Az óvodáskori emlékezetnek óriási jelentősége van a személyiség egészének fejlődé-

se szempontjából. Ebben a fontos életszakaszban kapcsolódik be az emlékezet a szemé-

lyiség kialakulásának egységes folyamatába. 

I.1.2. A beszéd fejlődése 

A gondolkodásnak és a beszédnek a származástani gyökerei különbözőek, hiszen a 

gondolkodás a cselekvésből ered, de a beszéd kialakulása a gondolkodásnak és a többi 

megismerő tevékenységnek felbecsülhetetlenül fontos tényezőjévé válik. A fogalmi 

gondolkodás a beszédben fejeződik ki, a beszéd belső bonyolult formáinak működését 

feltételezi. 

A beszéd elsődlegesen az emberi kapcsolatok eszköze. A beszéddel ismereteket sze-

rezhetünk és közölhetünk, érzéseinket, gondolatainkat tudathatjuk társunkkal, valamint 

tudomást szerezhetünk az ő érzelmeiről és gondolatairól is. A gyermek társas igénye 

növekszik, így a növekvő szociabilitás a beszéd szociális funkcióinak erősödéséhez 

vezet. 

„A fejlődéshez nem akármilyen kontaktusra, nem akármilyen ismereti és érzelmi 

szinten való kapcsolatra van szükség. Az embergyerek megtanulja a beszédet; ehhez 

olyan stabil mégis változatos környezetben kell élnie, amely beilleszkedik a társadalom 
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szervezetébe, s olyan beszélőtárs kell neki, akinek beszédszínvonala magasabb, mint az 

övé.” (Mérei-Binét 1993, 56) 

A mesehallgatás az aktív szókincs fejlődése terén is fontos szerepet játszik. Hiszen, – 

mint ahogyan már említettem – az óvodás korú gyermek emlékezete igen fogékony. A 

korszak első felében a gyermeket főleg a mese jó hangzása, ritmusa, érzelmi telítettsége 

ragadja magával. Majd a gyermek kérésére történő többszöri olvasás következtében 

fokozatosan sajátítja el az ismeretlen szavakat. A megjegyzett gyakran ismételgetett 

szavak értelmet nyernek a mese megértése által, vagy a felnőtt segítségével. 

I.1.3. A képzelet és a fantázia alakulása a vizsgált életkorban 

A képzelet kialakulása az emberi fejlődésnek egy viszonylag késői képződménye. 

Működéséhez emlékképek, tapasztalatok, korábbi átélések szükségesek. Ezekből hoz 

létre egészet az agy, analizáló és szintetizáló tevékenysége. Tehát a képzelet az emléke-

zet meglétét feltételezi. A képzelet legfőbb kritériuma a kombinációk minősége, és 

ezekben a valóság törvényeinek érvényesülésének foka. 

„Ismereteinek bővülésével az emlékezet eredményességével, a gondolkodás fejlődé-

sével, és a kritikai képesség fokozásával a képzelet gyors fejlődésen megy át. Míg a 3 

évesnél a képzelet legfőbb funkciója a vágyteljesítés és a hiányzó ismeretek pótlása, 

addig a nagycsoportos gyermek, alkotó képzeletével képes megtervezni építményeit, új 

meséket kitalálni. A gyermek képzeleti tevékenységének eredményét sokszor valóságos, 

megtörtént reális tényként közli és így is kezeli. Valóságos eseménynek tartja, mert: erős 

vágy motiválja képzeletét, vagy hiányos ismereteit pótolja képzeleti képekkel, és a tudati 

kontroll hiányában nem bizonyosodik meg az irrealitásról.” (Schleinerné 2007, 107) 
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Fontos azonban, hogy ezt a fokozott fantáziaműködést ne tévesszük össze a hazug-

sággal, ugyanis a gyermeket ekkor nem a szándékos félrevezetés vezérli. Ezt a sajátossá-

gát a gyermeki fantáziának, fantáziahazugságnak nevezzük. 

„A gyermek képzeletének fejlődésében jelentős szerepet játszik a mese hallgatása. A 

mesehallgatásban – a tárgyi cselekvéstől eltérően – a gyermeknek nincs lehetősége, hogy 

közvetlenül a cselekvésre támaszkodjon.” (Salamon 1983, 316) 

A mesehallgatás absztraktabb jellegű az óvodások gyakorlati tevékenységeinél, s így 

a képzelet magasabb fokát igényli, de egyúttal annak fejlődését is elősegíti. A gazdagodó 

fantázia és szókincs teszi lehetővé a mesék tartalmának gazdagítását, terjedelmének 

fokozatos növelését. Körülbelül három éves korig a gyermek szókincse és fantáziája még 

szegényes ahhoz, hogy olyan dolgokat képzeljen el, amelyeket ő maga még nem élt át. 

Ezért fontos a meseválasztásnál is tudnunk, hogy a három év alatti gyermeket inkább 

azok a mesék kötik le, amelyek az ő életével kapcsolatos eseményeket dolgozzák fel. A 

gyermekek fantáziája és szókincse körülbelül négy éves korukra éri el azt a fejlettségi 

szintet, amikor igazi meseélvezőkké tudnak válni, el tudják képzelni a leírt csodálatos 

hősöket és így igazi élményre tehetnek szert. 

I.1.4. A gyermeki erkölcs, és a belső szabályozó rendszer 

A gyermek erkölcsi fejlődése nagyon összetett. A kognitív fejlődés az erkölcsi fejlő-

dés jellegzetes vonatkozása. Piaget értelmezésében (1978) a korszak erkölcsi ítéletében 

két fontos jellemzőt lehet megemlíteni. 

− A gyermekek és a felnőttek alá-fölérendeltségéből adódóan, a felnőtt tisztelete, 

egyfajta kényszert gyakorol a gyermekre, és az általa mondott törvényeket utá-

nozza, alkalmazza. 
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− Az óvodás gyerekek másik jellegzetessége az erkölcsi ítéletalkotásban, az im-

manens igazságba vetett hit. Amely a mágikus, antropomorf gondolkodásból 

következik. 

Az utánzásokkal és hasonulásokkal átvett viselkedési minták fokozatosan belső rend-

szerré kezdenek válni. A társadalom értékrendszerét, ítéleti normáit, tilalmi rendjét, 

viselkedési szabályait a gyerek a szülőktől és a környezete más tagjaitól átvett szokások, 

vélemények, ítéletek formájában sajátítja el. Az egész életet átszövő azonosítással tanul-

juk meg, mit kell tenni, és mi az, ami tilos. Az azonosítási folyamat igazi interiorizálás: a 

külső belsővé, a tilalom véleménnyé, a szabály meggyőződéssé válik. A gyermek számá-

ra ez egy bonyolult folyamat. Szüksége van arra, hogy az ő szintjén nyújtson segítséget 

neki a felnőtt világ, hogy rendet tegyen lelki háztartásában, s erre támaszkodhasson 

egész életében. 

Erre a segítésre a leginkább egy olyan eszköz alkalmas, amely finoman, mindig csak 

burkoltan jelzi számára az erkölcsös viselkedés előnyeit. Nem használ fel elvont etikai 

fogalmakat, csak olyasmit, ami kézzelfogható, és ezért jelent is a gyermek számára va-

lamit. Az ilyen kézzelfogható mondanivalót a gyermek a mesében találja meg. 

I.1.5. Az érzelmi és akarati élet 

Az emberi egyedfejlődés során az óvodáskor az egyik olyan szakasz, amikor az ér-

zelmi életnek kiemelkedően fontos szerepe van az egész személyiség fejlődésében. 

„Mivel a gyermek pszichikus folyamatai önkéntelenül funkcionálnak, működésüket 

érzelmek aktivizálásával mindenkor kiválthatjuk. Így a megismerés, az intellektuális 

gazdagodás, az erkölcsi fejlődés, a viselkedés szabályozásának kulcsa az érzelmek moz-

gósításán keresztül szervezhető meg. Az óvodás emocionális fogékonysága hatással van 



305 

 

észlelésére, és gondolkodására is. Nyomot hagy összes pszichés megnyilvánulásán, a 

gyermek egész pszichés arculatán. Az érzelmek cselekvésre ösztönző, mozgósító ereje 

rendkívül nagy, amely nemcsak a cselekvés motiválásában nyilvánul meg, hanem végig-

kíséri a cselekvést, sőt az egyes tevékenység is addig tart, amíg az érzelmek jelen van-

nak. Az óvodás érzelmeinek fejlődése megmutatkozik az érzelmek nagyfokú differenciá-

lódásában, fokozatos intellektualizálódásában. Az óvodáskor emocionális szférájának 

sajátosságai mindenekelőtt az érzelmi megnyilvánulások általános dinamikájában mutat-

koznak meg.” (Schleinerné 2007, 123-124) 

Ekkor a gyermeket gyenge emocionális stabilitás jellemzi. Könnyen kiválthatók erős 

érzelmi állapotok és hasonló könnyedséggel szűnnek meg. Fontos fejlődés a korszakban 

az érzelmek bővülése. Megjelennek magasabb rendű érzelmek is, mint erkölcsi, esztéti-

kai, és intellektuális érzelmek. Azonban az érzelmi fejlődésben kialakulhatnak pszichés 

problémák, melyeket a következő témakör fejt ki részletesebben. 

I.1.6. A kettős tudat, mint a kutatás szempontjából egyik lényeges jellemző 

Négy–öt éves kor körül a gyermek szívesen lép át a rendkívüliség közegébe, és köny-

nyen közlekedik a saját valósága és egy misztikus másik világ között. A beállítódásnak 

ez a váltása azt jelenti, hogy a gyermek egy másik tudatszintre lép (tudaton az embernél, 

belső világunknak összefüggő rendszerét értjük). Anyaga érzelmileg színezett emlékké-

pek, sémák, szavak, és ezekhez tapadó indulattalanított fogalmak. Az átéléseiknek érzék-

letes, vagy gondolati élményeiknek a háttere. Ez a rendszer sűríti tapasztalatainkat, ma-

gában foglalja ismereteinket, tükrözi bennünk a világot. 

„Ilyen szimultán kettős tudattal fogadja be a gyermek a mesét. Nem két egymást 

nagyrészt kizáró rendszerről van szó, hanem az átélés kettősségéről. A gyerek tudja, 
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hogy a szobában lévő szőnyeg nem repül, hogy a szomszéd kutyája nem szólal meg, s ő 

semmiféle varázsszóra nem változhat tündérré – mégis örül, hogy a repülő szőnyeg eljut-

tatja a hőst a céljához, s kétségbeesve várja, hogy a varanggyá változtatott királyfi visz-

szaváltozzék. A kettős tudat a nagyóvodásokra jellemző: ők teljesen beleélik magukat a 

történésbe, s mégsem tévesztik össze önmagukat a mesehőssel. Kis-óvodáskorban az 

illúziónak nagyobb hangsúlya van, a tapasztalatok labilisak, a gyerekeknek önmagáról és 

a dolgokról való ismeretei elmosódottabbak, így a valóság ellenőrző, szabályozó szerepe 

kisebb. Ezért, az illúzió sokkal tovább terjedhet.” (Mérei-Binét 1993, 244) 

A gyermek fejlődése során felmerülhetnek pszichológiai problémák is, - ahogyan ar-

ra az előző fejezetben utaltam is - melyekkel a gyermeknek meg kell küzdeniük. 

Bettelheim leírja (1985), milyen problémák is merülhetnek fel a gyermeki életben és azt 

is, hogyan segít ez a kettős tudati állapot, az ezeken történő sikeres túljutáson. 

Le kell győznie narcisztikus csalódásait, ödipális konfliktusait, testvérféltékenységét, 

meg kell tanulnia eltépni a gyermeki függőség szálait, ki kell alakítania magában valami-

féle öntudatot, önértékelést és erkölcsi kötelességérzést. Azonban, hogy megbirkózhas-

son azzal, ami a tudattalanjában történik, értenie kell, mi megy végbe a tudatos énjében. 

Ehhez a megértéshez – és ez által a szembenézés képességéhez – nem tudattalanja mi-

benlétének és tartalmának racionális megértésén keresztül juthat el, hanem ábrándok 

szövögetésével, melynek során történetfoszlányok kitalálásával, rendezgetésével próbál 

reagálni a tudattalan feszültségekre. A gyermek ezzel a tudattalan tartalmakat tudatos 

képzelődéssé alakítja, tehát képes foglalkozni ezekkel a tartalmakkal. Éppen ez az, ami-

ben a mesék jelentősége felbecsülhetetlen: olyan új területeket nyitnak meg a gyermeki 

képzelőerő előtt, melyeket magától nem fedezhetett volna fel. 
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I.2. A mesék világa 

Ahogy már a korábbiakban leírtam, a mesék világában kicsit is jártas gyermek tudja 

jól, hogy a mesék nem a hétköznapi valóság törvényeinek felelnek meg. 

A mese a kezdetétől fogva a cselekményén át egészen a végéig azt közli velünk, 

hogy a történet nem itt és most, nem a reális világban, hanem egy másik térben játszódik, 

ahol más szabályok érvényesek. Vegyük például a mesék jól ismert kezdetét: „Egyszer 

volt, hol nem volt”. Ez a pár szó jelen esetben komoly jelentéssel bír, hiszen a gyermek 

ezt hallva lényegül át és készül fel rá, hogy mi következik. Ebből a helyzetből a mese 

jobban művelheti a lelket minden más irodalmi formánál. 

A mesék a tudattalan tartalmakat megjelenítő szimbólumok nyelvén szólnak hoz-

zánk; méghozzá egyszerre szólnak tudatos és tudattalan énünk mindhárom rétegéhez, az 

ösztön- énhez, az énhez, és a felettes énhez egyaránt, továbbá befolyásolják énideál-

szükségletünket is. Ezért aztán rendkívül hatásosak. 

A mesék tartalmában a lelki jelenségek szimbolikus formában öltenek testet, ezeket a 

szimbólumokat vonatkoztatja a gyermek magára, belső konfliktusaira és a benne lezajló-

dó folyamatokra. 

I.2.1. A gyermeknek olvasott mese kiválasztása 

Nem tudhatjuk, hogy a gyermeknek a fejlődése adott fázisában, melyik mese jelenti a 

legtöbbet, így nem dönthetjük el, hogy a sok mese közül melyiket, mikor mondjuk el 

neki. Ezt csak maga a gyermek döntheti el, hiszen csak ő tudja, hogy a mese milyen erős 

érzelmeket kelt benne, és hogy mit hív elő tudatából és tudattalanjából. (Természetesen 

ez nem jelent racionális döntést, inkább érzelmi, implicit emlékezeti választást.) 
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Sok szülő azt a mesét meséli vagy olvassa fel először gyermekének, amelyik tetszik 

neki, vagy amelyiket gyermekkorában maga is szeretett. De ha a történet a gyermeket 

nem köti le, az azt jelenti, hogy életének ebben a szakaszában ezek a motívumok és 

témák még nem fontosak számára. Ezért nagyon lényeges, hogy minél több mesét meg-

ismerjen a gyermek. Hamarosan kiderül, ha valamelyik mese fontos lesz számára, mert 

spontán reakciókat vált ki belőle, és mert újra és újra hallani szeretné.  

A gyermek lelkesedése (ha minden jól megy) átragad a szülőre is, a mese neki is fon-

tos lesz, ha másért nem, akkor azért, mert gyermeke annyira szereti. Később eljön az idő, 

amikor kedvenc meséjéből a gyermek már mindent magába szívott, vagy már más prob-

lémák foglalkoztatják, melyeket más mesék fejeznek ki érzékletesebben. Ekkor egy ideig 

nem érdekli a régi mese, sokkal jobban élvezi az újat. A mesék kiválasztásában a legjobb 

megoldás, ha mindig követjük a gyermek kívánságait. 

Bettelheim azt mondja (1985), úgy osztályozzuk a meséket, hogy a választá-

sunk eredménye a gyermekünknek „szívből jövő ajándék” legyen. Amikor valaki mesét 

mond, azt feltétlen a mese élvezetének közös öröméért kell tennie. Míg a gyermek a 

fantasztikus kalandoknak örül, vagy annak, hogy valamit jobban megértett önmagában, 

addig a felnőttet a gyermek öröme teszi boldoggá. 

A mesének „… nem lehet az a célja, hogy valamiféle meghatározott dolgot kínáljon 

egy bizonyos személynek. Hasonlíthatjuk a mesehallgatást, a mese képeinek befogadását 

a magvetéshez: ezeknek csak egy része ver gyökeret a gyermek agyában. Egy részük 

közvetlenül, tudatos szinten kezd hatni, mások a tudattalanban indítanak be bizonyos 

folyamatokat. Mások hosszú ideig passzívan várakoznak, mígnem a gyermek eléri azt a 

fejlettségi szintet, amikor ezek a képzetek is gyökeret verhetnek az elméjében, és ismét 



309 

 

mások egyáltalán nem vernek gyökeret. De a jó talajba hullott magvakból gyönyörű 

virágok és sudár fák sarjadnak – azaz elfogadtatnak fontos érzelmeket, elősegítenek 

felismeréseket, táplálják a reményt, és csökkentik a szorongást –, s ezáltal, mind pilla-

natnyilag, mind hosszabb távon gazdagítják a gyermek életét.” (Bettelheim 1985, 214) 

Ha valaki nevelő céllal mond el egy mesét, az valószínű a gyermek tapasztalatait 

gazdagítja, de az a tündérmeséből tanmesét csinál, valamiféle didaktikus szöveget. Ez 

legjobb esetben is csak tudatos szinten mond valamit a gyermeknek. Azonban az igazi 

irodalom egyik legnagyobb érdeme éppen az, hogy közvetlen kapcsolatot talál a gyer-

mek tudattalanjával. 

Fontos, hogy az esti mese egy napirendbe vett pont legyen a családok életében. Ez 

egyrészt a gyermek napi rutinjának kialakulása miatt is fontos, de legfőképpen azért, 

hogy a szülő is számítson ezen kötelességére és ne félálomban találkozzon a mesével. 

Hiszen, ha egy szülő megfelelően átszellemülve mesél a gyermekének, tehát átéli mind-

azokat az érzéseket, amelyeket a visszaemlékezés ébreszt benne - mit jelentett a mese 

egykor az ő számára mind pedig azokat, amelyeket jelenleg kelt benne -, akkor a mese-

hallgató gyermek úgy érzi, megértik leggyöngédebb vágyódásait, leghevesebb kívánsá-

gait, legsúlyosabb szorongásait és kínlódásait éppúgy, mint legnagyobb reményeit. Így a 

gyermek úgy érezheti, hogy fantáziaéletében sincs egyedül, hogy osztozik benne azzal a 

személlyel, akit a legjobban szeret. Sajnos a mai szülőknek nem, vagy alig meséltek 

gyermekkorában. Nem részesültek belső életük e hihetetlen örömében és gazdagodásá-

ban, melyet a mese jelent a gyermeknek. 

Ezek a szülők nem képesek spontán módon biztosítani gyermeküknek azt, amit ők 

maguk sem éltek át kisgyermekként. 
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I.2.2. A mese megbeszélése 

A mese megbeszélése két nézőpontból is értelmezhető. 

− Egyrészt akkor, mikor olvasott meséről beszélünk. 

− Másrészt, mikor TV-ből, vagy más elektronikus készülékről látott meséről be-

szélünk.  

Az olvasott mese megbeszélése 

„A gyermeknek nem kell a mesét elmagyarázni. Az előbbi magyarázatok a tudatos, a 

gondolkodásban gyakorlott felnőtteknek szólnak, nem gyerekeknek. Ők spontán, a saját 

szintjükön „dolgozzák fel”, minden hozzá fűzött kommentár nélkül. Aki ennél többet 

szeretne tenni, az bátorítsa arra a gyermekeket, hogy az egyes részleteket rajzolják és 

fessék le. Hogy melyik legyen az a részlet, azt a gyermekeknek maguknak kell kiválasz-

taniuk. A rajzokat aztán nem szabad semmiféle kritérium szerint megítélni. Ha beleéljük 

magunkat, feltárul előttünk az adott gyermek lelkivilágának egy-egy része. Ez sokkal, de 

sokkal értékesebb, mint a magunk vélekedése. Ne vegyük félvállról, ugyanazzal a ko-

molysággal beszéljünk a gyermekrajzokról, mint mikor barátainkkal politikai és gazda-

sági összefüggéseket vitatunk meg. Türelmesen segítsünk a gyermekeknek akkor is, 

amikor újra meg újra felidézik a mese egyes részeit, és kérdéseket tesznek fel vele kap-

csolatban. A miért kérdésekre ne pszichológiai magyarázatokat adjunk, hanem a cselek-

mény összefüggéseinek megfelelőt. Ne szépítsük a mesebeli eseményt, és ne rontsuk el a 

varázsát.” (Müller 2005, 278-279) 

Néhány évtizeddel ezelőtt a köztudatba kerültek, olyan gondolatok, miszerint a me-

sék gonosz alakjai szorongást válthatnak ki a gyermekekből. A tömegmédia védelmezői 
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is gyakran hivatkoztak rá, hogy a régi népmesék is tele vannak erőszakos tettekkel. Ezek 

a mondatok egy mesén felnövő embert nem biztos, hogy eltántorítanak attól a szándéká-

tól, hogy olvasson minden este. Azonban, aki nem saját tapasztalata által, hanem, fel-

nőttkorban megszerzett tudásként találkozik a mesével, elbizonytalanodhat a mese fon-

tosságát illetően. 

Bettelheim (1985) a következőképpen vélekedik a témáról: 

A növekedés közben szerzett egyes élményeknek megvan a maguk ideje; a gyermek-

kor az az idő, amikor meg kell tanulni a belső élmények és a külvilág között tátongó 

hatalmas szakadék áthidalását. Az a felnőtt, aki gyermekkorában nem élvezhette a mesék 

képzeletvilágát, vagy aki elfojtotta magában ezeket az emlékeket, könnyen értelmetlen-

nek, fantasztikusnak, ijesztőnek és teljesen hihetetlennek tartja a meséket. Azt a felnőt-

tet, akinek nem sikerült kielégítően integrálnia magában a valóság és a képzelet világát, 

zavarba ejtik a mesék. De az a felnőtt, aki saját életében sikeresen integrálta a racionális 

rendet tudattalanja logikátlanságával szemben megérti, hogyan segítenek a mesék a 

gyermeknek ebben az integrációs folyamatban. 

TV-ből, vagy más elektronikus készülékről látott mese megbeszélése 

A kutatásnak nem kiemelt területe az elektronikus formájú mesékhez való viszony 

elemzése, de mindenképpen szükséges röviden szólni róla, hisz egyfelől érintett a vizs-

gált korosztály ebből a szempontból, másrészt illusztrálja, hogy a szakirodalom sem 

egységes az optimális felnőtt reakciók tekintetében. 

Ranschburg Jenő (2006) három tényezőnek tulajdonítja azt, hogy a modern mesék 

képesek lekötni a gyermekeket, és nézettséget képesek szerezni. 
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− Első a humor, természetesen nem az a humor, amit a Mazsola és Tádétól meg-

szoktunk, ez egy egészen másféle humor. Ezekben a műsorokban, amit a gyere-

kek néznek, különösen fontos, hogy valakinek a fizikai, vagy mentális bukdá-

csolásán nevetni lehessen. Ennek valószínűsíthető oka, hogy a gyermekek ma-

gukban őrzik azokat a helyzeteket, amelyekben nevetségesen esetlenek, tehetet-

lenek és kiszolgáltatottak, és most végre ők azok, akik nevetnek mások hasonló 

viselkedésén. 

− A második tényezőt úgy nevezi, ráismerés. A gyermek számára a tévében látott 

történet akkor igazán vonzó mese, ha ráismernek azokra a szituációkra, emberi 

viszonyokra és normákra melyek mentén a játék zajlik. 

− A harmadik tényező a történetek mozgalmassága. A gyerekek figyelmét nem 

könnyű hosszabb ideig lekötni. Ehhez a tartalmi kérdések mellett, a pergő rit-

musra, változatos, élénkre vágott képanyagra van szükség. A gyermek általában 

nem az erőszakot, agresszivitást, hanem a mozgalmasságot akarja látni a képer-

nyőn, „…mert a folyton villódzó, váltakozó képek- ingerek, emelik az agy akti-

vációs szintjét...”. (Czeigler 2008, 52) 

Tagadhatatlan tény, hogy a nyílt fizikai agresszió ábrázolása meglehetősen mozgal-

mas képsorokat eredményez. Amikor a gyermekműsorok készítői felismerték, hogy a 

gyermekek odafigyelnek a képernyőn megjelenő erőszakra, azt hitték, hogy ez az agresz-

szivitás iránti kötelező érdeklődés jele. Úgy vélték, hogy az ilyen jelentős, veleszületett 

érdeklődést érdemes kiszolgálni. Ezután sorra jelentek meg az erőszakosnál erőszako-

sabb filmsorozatok, pedig a gyerekeknek mindebből csupán a mozgalmas képsorokra lett 

volna szükségük – az agresszióra nem. 
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„Nem hiszem ugyan, hogy a televízió- lényegéből adódóan és megmásíthatatlanul- 

romboló hatással lenne a gyermek személyiségére. Ellenkezőleg: a tévézés, mely a kép-

ernyő előtt töltött idő mennyiségében és fontossági ranghelyében zökkenésmentesen 

beilleszkedik a gyermekek napi tevékenységei közé, és programjaiban megfelel a gyer-

mekkor – még romlatlan – ízlésvilágának, mind a tanulásban, mind a színvonalas szóra-

kozás biztosításában nagyon hasznos időtöltés lehet.” (Ranschburg 2006, 38) 

Ebben az esetben azonban Vajda azt mondja, hogy ha a gyermek olyan tartalmakat 

néz, ami életkorának megfelelő, legyen az akár a sokak által szidott Tom és Jerry, és a 

szülő ott ül mellette biztonságot nyújtva és bármilyen tartalmat megbeszélhet vele nem 

valószínű, hogy károkat okoz a gyermek fejlődésében. 

A TV-ből sugárzott mese, vagy az olvasott mese megbeszélése terén tehát a szak-

irodalmakban is ellentmondásba ütközik, azonban a kutatásnak nem célja a válaszok 

megtalálása, így ez akár egy újabb kutatás alapgondolatául is szolgálhat. 

I.2.3. Erőszakosnak vélt jelenetek kihagyása olvasott meséből 

Az olvasott mesének az a nagy előnye a TV-ből sugárzottakkal szemben, hogy a go-

noszt, és az emberevő szörnyet a gyermek csak annyira képzeli el rémisztőnek, ami neki 

még elfogadható. Így lehet, hogy egy mese – habár tartalmaz olyan elemeket, mint pél-

dául, hogy Piroskát felfalja a farkas – a gyermeki fantáziában mégsem egy vérrel telített 

jelenetként marad meg. 

Bettelheim a következőképpen gondolkodik (1985) arról, mi történik, ha úgy közelí-

tünk egy meséhez, hogy az a gyermekre ártalmas elemeket tartalmazhat. 

Ha úgy gondolkodunk, hogy egy gyermekekhez szóló történetben csakis barátságos 

szörnyek szerepelhetnek, akkor számításon kívül hagyjuk azt a szörnyet, amely a gyer-
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meket a legtöbbet foglalkoztatja: amelyről azt hiszi vagy attól fél, hogy ő maga az. Ha ez 

a szörny megmarad a gyermek tudattalanjában és nem esik róla szó, a felnőtt megakadá-

lyozza azt, hogy a gyermek az ismert mesék mintájára fantáziákat szőjön köré. Az ilyen 

fantáziák nélkül a gyermek nem ismerheti meg jobban a saját szörnyetegét, és nem kap 

ötleteket ahhoz sem, hogyan lehet legyőzni. Végeredményben a gyermek tehetetlenül 

magára marad a legrosszabb szorongásaival. Sokkal tehetetlenebb, mint ha meséket 

mondtak volna neki, amelyek testet adhattak volna szorongásainak, és megmutatták 

volna, hogyan lehet felülkerekedni a szörnyeken. 

A szörnyek, vagy a negatív elemek kihagyása a meséből, azért is rossz megoldásnak 

tekinthető, hiszen a gyermek ekkor még kategorizál. Van jó és rossz; a jó-szép, a go-

nosz-csúnya. Nincsenek átmenetek vagy fokozatok, teljesen egyértelmű külső és belső 

tulajdonságok vannak. Ha a mese végén a gonosz nem kapja meg méltó büntetését az 

egyensúly felborul. Ez a gyerek számára azt jelenti: a gonosz él, és bármikor újra támad-

hat, hiszen ebbe a kategóriába az empatikusság nem fér bele. 

I.2.4. Ha nem kap mesét a gyermek 

A mese egy olyan irodalmi műfaj, amely utat mutat a gyermeknek, hogyan fedezze 

fel identitását, és hogyan találja meg helyét a világban. Ráadásul még azt is elmondja, 

milyen tapasztalatokra van szüksége jelleme továbbfejlesztéséhez. A mese azt sugallja, - 

így adva pozitív elérhető célt a gyermeknek - hogy a boldog, tartalmas életet bárki elér-

heti, de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől és bátran kilép a külvilágba, 

és saját kezébe veszi sorsát, mert csak így találhat önmagára. 

Bettelheim (1985) az álomhoz hasonlítja a mese fontosságát. Ahogy az álomból fel-

frissülve ébredünk, jobban szembe tudunk nézni valóságos feladatainkkal, ugyanúgy a 
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mesehős is. Amikor a történet végén visszatér a való világba, jobban és sikeresebben 

szembe tud nézni az élettel. Valaki alhat ugyan, de ha álmodni nem engedik, kevésbé 

sikeresen birkózik meg a valóság problémáival. Tudattalan problémáit nem tudja álmok-

ban feldolgozni, és ez érzelmileg megzavarja. Ha a gyermekek álmai olyan bonyolultak 

volnának, mint a normális, intelligens felnőtteké, melyekben a rejtett tartalmak részlete-

sen kidolgozva jelennek meg, akkor a gyermeknek nem volna olyan nagy szüksége a 

mesékre. 

Másrészt viszont, ha a felnőtt gyermekkorában nem ismerte volna a meséket, álmai-

nak tartalma és jelentése szegényebb volna, és kevésbé segítenének neki abban, hogy le 

tudja gyűrni élete problémáit. 

I.3. Generációs különbségek a szülők körében 

„A családi rendszer fogalma azon a felismerésen alapul, hogy a viselkedésformák 

szerveződése egy időtengely mentén képzelhető el. Bármely családban a mindennapi élet 

szerveződése az adott család fennállásának tartalma szerint épül fel, és magában foglalja 

mindazt, amit a család az előző generáció sémáiból megtanult. Ezen sémák legnagyobb 

része minden családban a szokásokhoz híven működik, és a családtagok számára nem 

tudatos.”(Barnes 1984, 15) 

Az információs robbanásnak köszönhetően ezek a generációs sémák egyre változnak. 

Mikor megjelent a televízió a háztartásokban, annak napirend alakító funkciója lett. „ A 

gyerekek napirendjének végét azonban, a televízió műsor jelenléte megzavarja.” (Erdélyi 

1988, 24) 
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Tehát új eszközök, funkciók és szokások jelentek meg a családok életében melyek 

átalakították az addigi sémákat. Ez az átalakulás számtalan módon, formában, és színté-

ren történhetett, ez azonban a gyerekekre is hatással volt. 

A ma élő generációknak saját, a többi nemzedék által nehezen átlátható és követhető 

normáik vannak, az átjárás pedig egyre nehezebb és bonyolultabb. A generációk folyto-

nosságát egyre inkább szakadozottság váltja föl. A családoknak teljesen új problémákkal 

kell megküzdeniük, mint az azt megelőző években. 

Ezek tudatában elmondhatjuk, hogy a mai modern szülők mese elhagyását, a dolgo-

zat szempontjából két fő okra vezethetjük vissza. 

Egyrészt, mert ők maguk sem kaptak gyermekkorukban mesét, így nem is tudják át-

érezni annak hiányát, (ahogy ezt már érintettem) hiszen gyermekkorukban nem sikerült 

magukban integrálniuk a valóság és mese kapcsolatát. 

Amennyiben egy szülő felismeri a mese fontosságát a gyermeke életében, ezt a tudást 

– mivel saját élményként nem tapasztalta, így sajátélményű tudása sem lehet róla – csak-

is intellektuális úton pótolhatja. 

Másrészt pedig okként szolgálhat a modern társadalom életének rendje, ebben érten-

dő a nukleáris családmodell elterjedése, a nők munkába állása, és a modern látszólag az 

olvasott mese szerepeit helyettesítő eszközök széles körű elterjedése. 
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II. A kutatás bemutatása 

Problémafelvetés 

A modern társadalomban megállapíthatóan egyre kevesebb szerep jut a mesének, 

amely azonban mint már említettem, kihagyhatatlanul fontos szerepet játszik a gyerme-

kek életében. Ennek a problémának az okai azonban eddig kevés figyelmet kaptak. 

A kutatás célja 

A kutatás legfőbb célja az volt, hogy megismerjem a szülők viselkedési szokásait a 

mesékhez kapcsolódóan. Információt szerezzek arról, hogy mire terjed ki a meséről való 

tudásuk, és azok felhasználásában jelentkezik-e a tudatosság részükről. Valamint további 

célként merült fel, megvizsgálni, hogy beszélhetünk-e a transzgenerációs hatás érvénye-

süléséről a meseolvasáshoz kapcsolódóan. 

Hipotézisek 

1. A 30 éves kor alatti, és 30 éves kor feletti szülők viselkedésrepertoárjában 

különbség mutatható ki, a meseolvasással kapcsolatban.  

2. Azon szülők, akik saját élményként találkoztak mesével, ezt a saját szülői 

szerepükben transzgenerációs hatásként, alkalmazzák.  

A vizsgálat módszerének bemutatása 

A választott módszer a kérdőíves mintavétel volt, a felhasznált kérdőívet a 2. sz. 

melléklet tartalmazza. A saját készítésű kérdőív önkitöltős és anonim. A kérdőívet bárki 

kitölthette, aki szülő. A kérdőív kérdései négy fő kérdéskörre oszthatók. 
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1. A kérdőív első kérdésköre a demográfiai adatokkal foglalkozik, ez a kutatás 

egyik kiemelten fontos adatát, a kort is tartalmazza.  

2. A következő kérdéskör a szülő meseolvasási szokásait és a meséhez kapcso-

lódó viselkedésrepertoárját méri fel.  

3. A harmadik kérdéskör arról kíván információt gyűjteni, hogy a szülő meny-

nyire engedi az olvasott mesén kívüli mesékkel való találkozást gyermeké-

nek.  

4. Az utolsó kérdéskör a szülők gyermekkori meseélményeit és a jelenleg me-

séhez kapcsolódó tudásukat tárja fel.  

A kapott adatok az SPSS statisztikai programmal valamint Excel táblázat segítségé-

vel dolgoztam fel. 

II. 1. A vizsgálati minta bemutatása 

 

A kérdőívet összesen 111 szülő töltötte ki, tehát a teljes elemszám N = 111.  

A kitöltők nagy részben Heves megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosai. 
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1. Grafikon. A kitöltők életkora  

A 1. grafikonon láthatjuk a válaszadók életkori eloszlását, melyből kitűnik, hogy a 

kitöltők több mint felének életkora 21 és 40 éves kor között oszlik meg. Tehát a mintá-

ban több generáció tagjai jelen vannak magas létszámmal, a kiemelt korosztály pedig a 

minta több mint felét adja. 

 

2. Grafikon. Az iskolai végzettségére vonatkozó adatok. 

A 2. grafikon alapján elmondhatjuk, hogy a mintában szereplők között felülreprezen-

táltak a középfokú végzettséggel rendelkezők. Hiszen, majdnem 70%-a a kitöltőknek az 

említett kategóriába sorolható. 
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3. Grafikon. A kitöltők nemek közötti eloszlása. 

A 3. grafikon láttán azt lehet mondani, hogy a női kitöltők száma magasan meghalad-

ja a férfiakét. 

Összevetettem a válaszadók korát és mesélési szokásaikat. 

 

1. Táblázat. A kitöltők életkorának kapcsolata a meseolvasással. 
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A 1. táblázatban szereplő adatokat jól szemlélteti a 4. grafikon. 

 

4. Grafikon. A kitöltők életkorának kapcsolata a meseolvasással. 

Az 1. táblázaton és a 4. grafikonon azt láthatjuk, hogy 96 fő válaszolta, hogy olvas 

mesét gyermekének, és 15 fő válaszolta, hogy nem. Az adat érdekessége abban rejlik, 

hogy a 15 főből, aki nem olvas, 12 fő tartozik a 30 év alatti korosztályba.  

Így kimondható, hogy a mintában szereplő 30 év alatti szülők kevesebb számban ol-

vasnak mesét gyermeküknek, mint a 30 év felettiek. A 2. táblázatból pedig az látszik, 

hogy az adatok szignifikáns eltérést mutatnak. 
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2. Táblázat.  Szignifikanciaszint a kor és meseolvasás adatai alapján. 

Az adatok alapján megnéztem a mesét olvasó, eltérő korosztályú szülők között mu-

tatható-e ki különbség, a mesélési szokásaik tekintetében. 

 

 

5. Grafikon. A kitöltők kora és a heti mesélésre szánt alkalmak számának kapcsolata. 
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Az 5. grafikonon láthatjuk, hogy az olvasó 30 év alatti szülőkre, a mesélési alkalmak 

számának tekintetében sokkal inkább jellemző a heti egy alkalommal történő meseolva-

sás.  

A 30 év feletti szülőkre pedig kiemelkedően jellemző a mindennapos meseolvasás. 

Fontos továbbá a szélsőséges korosztályt megemlíteni az adatok alapján, hiszen jól látha-

tó, hogy a 10-21 éves olvasó szülők esetében a legjellemzőbb a heti egy alkalmas olva-

sás, amíg ez a mennyiség az 51 év feletti korosztályban meg sem jelenik, sőt a 60 év 

felettiek körében kizárólag a mindennapos olvasást lehet felfedezni. 

 

6. Grafikon. A kitöltők kora és az alkalmakkor mesélésre szánt idő kapcsolata. 

Az előzőekben megtekinthettük, hogy a mesét olvasó szülők milyen alkalomszámmal 

mesélnek, a 6. grafikonon pedig az alkalmakra szánt időt láthatjuk.  

Ez alapján elmondhatjuk, hogy a 30 év alatti korosztály által preferált mesére szánt 

idő mennyisége, fél óránál kevesebb. Amíg a 30 év felettiekről egységesen elmondható, 

hogy leginkább fél és 1 óra közötti időtartamban mesélnek gyermeküknek. 
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Összességében azt lehet elmondani a kor és a meseolvasás kapcsolatáról, hogy a 30 

év alatti korosztály tagjai kevesebben mesélnek, mint a 30 év felettiek. Ha a mesét olva-

só szülőkre koncentrálunk, akkor pedig egyértelműen leolvasható az adatokból, hogy a 

fiatalabb korosztály kevesebb alkalommal és kevesebb ideig mesél gyermekének, mint 

az idősebb korosztály tagjai. 

Ha ugyanilyen szempontok alapján megvizsgáljuk az iskolai végzettséget, akkor a 

következőket mondhatjuk el. A 7. grafikon alapján kiderül, hogy az iskolai végzettséget 

tekintve, egységes a szülők képe. Minden szintű végzettség esetén az jelenik meg, hogy 

a szülők nagyrészt egységesen viszonyulnak a meseolvasáshoz. Tehát az olvasás és a 

nem olvasás kérdésköre iskolai végzettségtől független a mintában. Ezt a megállapítást 

bizonyítja a 8. grafikon és a 3. táblázat is.  
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7. Grafikon. Az iskolai végzettség kapcsolata a meseolvasással. 

Ha a meseolvasás alkalmainak számát és idejét tekintve vizsgáljuk meg az iskolai 

végzettséget, az derül ki, hogy az egy alkalmas olvasás nem elhanyagolható mértékben 

jelen van a szakközépiskolai végzettségűeknél, de jóval szórtabb képet mutat a korosztá-

lyonkénti vizsgálathoz képest. Mindezt a 8. grafikonon tekinthetjük meg.  

 

8. Grafikon. Az iskolai végzettség kapcsolata a heti mesélések számával. 

A mesére szánt idő hasonlóan szórt képet mutat az értékek tekintetében. A felsőfokú 

végzettséggel rendelkezőkről lehet általánosságban a minta alapján elmondani, hogy 

gyakrabban olvasnak fél és egy óra közötti időtartamban valamint rájuk jellemző legin-

kább az egy óra vagy annál magasabb időtartamban való olvasás, mint a más típusú 
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végzettséggel rendelkezőkre. Az ehhez kapcsolódó adatokat pedig a 3. táblázat jeleníti 

meg.  

 

3. Táblázat. Az iskolai végzettség kapcsolata az alkalmanként mesére szánt idővel. 

A következőkben a válaszadók gyermekkori meseélményeire vonatkozó adatok ke-

rülnek összevetésre a szülői szerepben megvalósuló mesélési szokásaikkal.  

 

4. Táblázat. A gyermekkori mesehallás és a korosztályi megoszlás közötti kapcsolat 
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9. Grafikon. A gyermekkori mesehallás és a korosztályi megoszlás közötti kapcsolat 

A 4. táblázatban és a 9. grafikonon láthatjuk, hogy a 30 év alatti korosztályra na-

gyobb mértékben az jellemző, hogy gyermekkorukban nem meséltek nekik szüleik. 

Azonban a 30 év feletti korosztály válaszai egyértelműen azt mutatják, hogy nekik 

gyermekkorukban meséltek szüleik.  

Ezáltal a 30 év alattiaknak nem is lehet olyan mértékű meseélményük gyermekko-

rukból, mint az idősebb generáció tagjainak. Ezt a megállapítást a 10. grafikon mutatja 

be. Ezen azt láthatjuk, hogy a fiatalabb korosztály a meséhez kapcsolódó tudását nagy-

mértékben nem a gyermekkori élményeiből szerezte. Az idősebb korosztályról azonban 

egyértelműen az állapítható meg, hogy a meglévő tudása a meséről, a gyermekkori él-

ményeiből származik. 
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10. Grafikon. A kitöltők életkora és a gyermekkorban hallott mese kapcsolata 

Ezen információk tudatában, a következőkben megvizsgálom, hogy az adatok alapján 

beszélhetünk-e összefüggésről a gyermekkorban mesét nem halló és a szülői szerepük-

ben mesét nem olvasó szülők között. 

Elsőként azt nézem meg, hogy, gyermekkori mesehallás, milyen kapcsolatban áll a 

felnőttkorban történő meseolvasással. Ezt az összefüggést az 5. és 6. táblázat, valamint a 

11. grafikon mutatja be. 
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5. Táblázat. A gyermekkorban hallott mese és a felnőtt korban olvasott mese kapcsolata  

 

11. Grafikon. A gyermekkorban hallott mese és a felnőtt korban olvasott mese  

kapcsolata 
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6. Táblázat. Szignifikanciaszint a gyermekkori mesehallás és a felnőttkori meseolvasás 

kapcsolatában 

Az 5. és 6. táblázaton valamint a 11. grafikonon, azt a szignifikáns különbséget lát-

hatjuk, hogy a nem mesén felnövő szülők jóval gyakrabban választják szülői szerepük-

ben azt, hogy nem olvasnak mesét gyermeküknek, mint a mesén felnövő szülők. 

A következőkben pedig, megnézzük az előző adatok továbbviteleként, hogy a 

meseélményes szülők és a nem meseélményes szülők esetében, milyen különbségek 

tapasztalhatóak a meseolvasási szokásaikhoz kapcsolódóan. 
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12. Grafikon. A gyermekkorban hallott mese kapcsolata, a felnőttkorban meseolvasással 

töltött alkalmak számával. 

A 12. grafikonon azt láthatjuk, hogy azok a válaszadók, akik gyermekkorukban hal-

lottak mesét szüleiktől, alkalomszámot tekintve sokkal gyakrabban mesélnek gyerme-

küknek, mint azon szülők, akiknek gyermekkorából kimaradt a mesehallás. 

Hasonló összefüggést tár fel a 13. grafikon. A válaszokból egyértelműen leolvasható, 

hogy a nem mesén felnövő gyerekek felnőttkorban, előnyben részesítik a fél óránál ke-

vesebb meseolvasást, míg azok, akik hallottak mesét leginkább fél és 1 óra közötti idő-

tartamban olvasnak szülői szerepükben gyermeküknek. 
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13. Grafikon. A gyermekkorban hallott mese kapcsolata, a felnőtt korban alkalmanként 

mesével töltött idővel. 

Összefoglalva tehát az mondható el, hogy a mesét nem halló gyerekek, felnőttként 

kevesebben mesélnek, mint a gyermekkorban mesét halló felnőttek. Valamint, ha csak 

azokat tekintjük, akik olvasnak mesét gyermeküknek felnőttként, megállapíthatjuk, hogy 

a gyermekként mesét nem halló felnőttek kevesebb alkalommal és rövidebb ideig mesél-

nek gyermeküknek, mint a mesét halló szülő társaik. 

Összefüggés mutatható továbbá ki a válaszadók körében, a gyermekkori meseélmény 

és a mese fontosságának megítélése között. A 14. grafikonon az látható, hogy azon szü-

lők, akik mesén nőttek fel, a mese fontosságát a gyermek fejlődésében nagyrészt ötösre, 

azaz a választható legmagasabb értékre jelölték. Akiknek azonban nem meséltek, a meg-

adott értékek közül jóval nagyobb számban, a kisebb fontossági súlyú értékeket jelölték 

meg. 
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14. Grafikon. A gyermekkorban hallott mese kapcsolata a mese fontosságának megítélé-

se szempontjából 
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15. Grafikon. A gyermek, mesével való találkozásának egyéb módjai 

A 15. grafikonon az látható, hogy a mintában szereplő szülők gyermekeinek, nagy-

mértékben megengedett az elektronikus eszközökről való mesenézés. Az adatok alapján 

a válaszadók 80%-a megengedi gyermekének, hogy ilyen formában találkozzon mesé-

vel. Az adatokból az olvasható le, hogy kiemelkedően magas az olyan eszközök jelenléte 

a gyermekek életében, amelyek képi és hangi formában egyszerre jelenítik meg a mesé-

ket. 

Tv-ből 
sugárzott

41%

DVD, vagy 
egyéb 

elektronikus 
készülők

35%

Kazettáról 
vagy CD-ről 
hallás útján

6%

Nevelési 
intézményben

11%

Saját maga 
olvas
7%

Egyéb
0%

Milyen módon találkozik még a gyermek 
mesékkel



335 

 

 

16. Grafikon. A mese pozitív hatásának megítélése a gyermek fejlődése szempontjából 

A 16. grafikon alapján a válaszadók meséhez kapcsolódó tudását tekintve, elmond-

hatjuk, hogy a mese jótékony hatásaként legfőképpen, a kognitív ismeretszerzést és 

nevelő hatást/ morális tanulságot ismernek. Ha ezt egyfajta elvárásként értelmezzük, a 

mesével szemben érdekes adatként merül fel a 17. grafikonon, hogy a válaszadók közül 

csupán 12-en jelölték meg azt, meseválasztási szempontként. Így, a mintában szereplők 

esetében, tudatosságról a meseválasztásával kapcsolatban, e tekintetben nem beszélhe-

tünk. 
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17. Grafikon. A mese kiválasztásának szempontjai 

II.2. Részösszegzés 

A vizsgált minta alapján az első hipotézissel összefüggésben tehát az látszik; hogy a 

30 év alatti szülők bizonyíthatóan kevesebben olvasnak mesét gyermeküknek, mint a 30 

év felettiek. Ha azonban a meseolvasókat leválogatjuk a mintából, és őket vizsgáljuk, a 

fiatalabb korosztály esetében; kevesebb alkalommal megvalósuló, és rövidebb ideig tartó 

meseolvasásról beszélhetünk. 

Egyértelmű különbségek mutatkoznak tehát a 30 év feletti és 30 év alatti generáció 

tagjainál, a meseolvasási szokásokban. Az adatok e tekintetben szignifikáns különbsége-

ket mutatnak, az első hipotézis tehát, bizonyítást nyert. 

A második hipotézis tekintetében az adatok alapján az látszik, hogy; az első hipoté-

zisben megfogalmazott generációs különbségnek – iskolai végzettségtől függetlenül – 

valószínűsíthető oka lehet, hogy gyermekkorban eltérő meseélményre tettek szert a vizs-

gált szülők. Az adatok azt mutatják, hogy azok a szülők, aki gyermekkorukban hallottak 
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rendszeresen szüleiktől olvasott mesét, szülői szerepükben ezt a tudást alkalmazzák, és 

ők is rendszeresen és hosszabb időintervallumban olvasnak mesét gyermekeiknek. El-

lenben azok a szülők, akik gyermekkorukban nem élték át az említett élményt, szülői 

szerepükben kevesebben olvasnak mesét, ha pedig mégis olvasnak, akkor azt kevesebb-

szer és rövidebb ideig teszik, mint a meseélményes felnőttek. 

A vizsgált minta adatai alapján tehát szignifikáns különbség mutatható ki a meseél-

ményes, és nem meseélményes felnőttek mesélési szokásaikban, így tehát a második 

hipotézis beigazolódott. 

III. Összegzés, következtetés 

Elemzésem első felében áttekintettem a mese személyiségfejlesztő hatását, mentálhi-

giénés fontosságát. A második felében pedig megnéztem a különböző korosztályhoz 

tartozó szülők családjainak mindennapjaiba, hogyan illeszkedik a mese. Az elemzés 

eredménye igazolja, milyen fontos szerepet kap a gyermekkori meseélmény a felnőttkori 

meseolvasáshoz kapcsolódó viselkedésben. 

A kutatás eredményét a másodlagos szocializációs színtereken lehetne leginkább 

hasznosítani, hiszen a pedagógiai munka vagy kiegészíti a családi nevelést, és azzal 

összhangban dolgozik, vagy pedig pótolja, korrigálja azt. Esetünkben az intézményi 

szakemberek differenciáltabb képet kaphatnak arról, hogy melyik tevékenységük legyen 

hangsúlyosabb. Az óvoda pedagógusok, alsós nevelők sokat tesznek, és sokat tehetnek a 

mese említett pszichológia hozamának eléréséhez. A szülőkkel való kapcsolattartási 

formákba beépíthető az a tudatosító elem, ami a mese élményből kimaradt szülők eseté-
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ben, kognitív szinten ad információt ennek hasznosságáról nemcsak a gyermeki fejlődés, 

de a szülő-gyerek kapcsolat minőségének javításáról is. 

További kutatási téma lehet még – ami szerepel a terveim között - hogy különböző 

generációból szerveződött szülőcsoportok attitűdjét a meseolvasással kapcsolatban ho-

gyan, milyen metódussal lehet hatékonyan alakítani. Összehasonlító vizsgálat tervezhető 

a csak kognitív szinten információt kapó szülők attitűd—változása, és a strukturált tré-

ningcsoportban érzelmileg is bevonódó szülőcsoportok attitűdváltozásával kapcsolatban. 

Másik kutatási téma lehet a jelenlegi adatok alapján, a minta differenciáltabb vizsgá-

lata, település, anyagi helyzet, családszerkezet, a gyermekek száma, és életkora szerint, 

ezeket jelen dolgozatban nem elemeztem részletesen. 
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E-PAPÍR ALKALMAZÁSOK KUTATÁSA AZ OKTATÁSBAN 

Szerző: Fülep Ádám 

informatikus könyvtáros (MA), II. évf. 

Konzulens: Dr. habil. Kis-Tóth Lajos főiskolai tanár 

II. helyezés 

A kutatásról 

Kutatásom témája az elektronikus könyvek közoktatásban és könyvtárakban való al-

kalmazhatóságát megcélzó kísérletek bemutatása, azok eredményeinek, tapasztalatainak 

feltárása és ismertetése, mellyel célom hogy egy nemzetközi kitekintést nyújtsak a kül-

földi, különböző elektronikus könyv eszközökkel végzett közoktatási, módszertani kuta-

tások legfőbb megállapításairól és egy hazai kísérletről. 

A világszerte lefolytatott számos e-papír kísérlet közül a dolgozatomban olyan kuta-

tások kerülnek bemutatásra, amelyek együttesen az alkalmazott módszertani szempon-

tok, a lefedett korosztályok és földrajzi területek által egyrészt egy komplexebb képet 

adhatnak a problémakörben eddig megfogalmazott megállapításokról, tanulságokról és 

irányvonalakról, másrészt pedig a kísérletek lefolytatásait, valamint publikálási idejüket 

tekintve is minél inkább friss és újszerű kutatások. 

A kutatás során fellelt külföldi példák nagy számából és módszertani, földrajzi ere-

detbeli sokszínűségéből is látszik, hogy az elektronikus könyvek közoktatásban való 

felhasználhatóságának kérdéskörét fókuszba állító pedagógiai kísérletekre az elmúlt 
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években nagy hangsúly került a neveléstudományban. Az elektronikus dokumentumok 

megjelenésének, s egyre szélesebb körű piaci részesedésének és alkalmazásának napja-

inkban lezajló korszaka1 – mely a könyvek és az olvasás harmadik nagy forradalmának 

kiváltója is lett – az információs kommunikációs technológiák kutatásai révén a nevelés-

tudományban az elektronikus tanulási környezet fejlesztéséhez vezetett. Mindennek a 

folyamatnak az eredményeként jelentek meg a jövő oktatásának ígéretes eszközeként a 

hagyományos könyvhasználatot helyettesíteni képes, az információs kommunikációs 

technológiákra és a virtualitásra épülő eszközök, az e-könyvek, melynek együtt élő, 

különböző elnevezései, mint e-könyv, elektronikus könyv, e-papír, e-book stb. is azt 

mutatják, hogy még egy, a fejlesztés és fejlődés korai fázisaiban lévő, kiforratlan techno-

lógiáról van szó.2 A dolgozatom célja, hogy erre is rávilágítson, és rámutasson, hogy az 

elektronikus könyvekkel a különböző korosztályokban és iskolatípusokban végzett kísér-

letezéseknek milyen eredményei születtek más országokban és egy hazánkban lefolyta-

tott kísérletben. 

Az elnevezés terminológiájánál fontos megjegyezni, hogy az e-könyv, elektronikus 

könyv, e-papír, e-book megnevezés alatt a tartalomnak a megjelenését értjük, és semmi-

képpen sem magát az elektronikus könyvolvasó eszközt.3 

A dolgozatomban felsorakoztatott külföldi példák válogatásának további célja, hogy 

egy előre felállított szempontrendszernek megfelelően (az e-könyvek tanulástámogató 

szerepe az oktatás különböző szintjein: a felsőoktatásban, a középiskolában, kiegészülve 

                                                           
1 KEREKES Pál: Az elektronikus könyv. Budapest : Ad Librum, 2010. p. 41-48. 

2 KIS-TÓTH Lajos: E-papír a hazai közoktatásban film, Líceum Televízió 2010 

3 KEREKES Pál: Az elektronikus könyv. Budapest : Ad Librum, 2010. p. 32. 
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a használat egy további aspektusának – az elektronikus és hagyományos könyvek össze-

hasonlításának – vizsgálatával, az óvodai és általános iskolai nevelésben, valamint egy 

felsőoktatási könyvtárban végzett kutatás példájának nyomán) nyújtson kitekintést nem-

zetközi szinten a különböző korosztályokra és iskolatípusokra fókuszáló e-papír kísérle-

tekről. Dolgozatomban a mindeddig feltárt e-papír kísérletek közül tehát az eszközt 

célzottan az oktatás különböző szintjein vizsgáló kutatások egy válogatásának bemutatá-

sára, az oktatási környezetben az pedagógiát és nevelést támogató szerepének, lehetséges 

alkalmazási pontjainak felvázolására, azok eredményeinek, tapasztalatainak a feltárására 

és ismertetésére kerül sor. 

Az elektronikus könyvek tanulástámogató szerepe a felsőoktatásban szempont eseté-

ben így esett a választás az alábbi Romániában végzett kutatásra, melynek összefoglaló 

tanulmánya 2011-ben jelent meg. A kutatási beszámoló, mely az alábbiakban bemutatás-

ra kerül, és amely a Procedia Computer Science folyóirat harmadik számában tettek 

közzé, magyarul Az elektronikus könyv – egy modern eszköz, amit a tanárok tréning 

során használtak címet viseli. 

Mindezek előtt azonban fontosnak tartom, hogy e napjaink pedagógiai kísérleteiben 

és a mindennapi használatban egyre nagyobb szerephez jutó eszközök, vagyis a dolgoza-

tom fókuszában álló elektronikus könyvek kialakulásának kultúrtörténeti hátterét a 

könyv és olvasás története legfontosabb forradalmi erejű változásainak a láncolatán 

keresztül vizsgálat alá vegyük. 
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Az elektronikus könyvek kialakulásának kultúrtörténeti háttere 

A könyv az olvasás történetében számos forradalmi, annak kultúráját erőteljesen, 

többször gyökeresen megváltoztató fejlődésen, újításon ment keresztül az elmúlt évszá-

zadok, évezredek folyamán. Ezek a változások tetten érhetőek mind a könyv anyagának, 

előállítási módjának, az előállított példányszám változásának a tekintetében, mind pedig 

az olvasás módja (hangos, mormoló, majd néma olvasás) és célja fejlődésének (a hasz-

nos – a tanulás és információszerzés céljából – és örömszerző olvasás – a szórakozás, a 

szépség keresése stb. miatt – kialakulása) a tükrében. 

Az ókorban, míg a szövegeket kizárólag hangos felolvasással értelmezték az embe-

rek, a 9. századtól kezdődően hangos olvasásról egyre inkább áttértek a néma olvasásra, 

az (ókori Mezopotámiát jellemző) agyagtábla mellett a Kr.e-i 3. évezredben megjelent 

először – elsősorban Egyiptomban – a papirusztekercs, majd a 4. század folyamán a 

kötetszerű könyv, a kódex4, mely utóbbit – pont a néma olvasás kialakulásának okozója-

ként – a 12. századtól kezdve egyre inkább ellátták a megértést segítő központozással, a 

szövegrészeket elválasztani és tagolni kezdték.5 A 16. században Gutenberg meghonosí-

totta a könyvnyomtatást Európában, melynek következményeként az új technológiával 

előállított könyv új minőségű kiadványokat és olvasói réteget, műfajokat és a könyvkul-

túra intézményesülését hozta magával. Az ezt követő, napjainkban is tartó, (a 20. és 21. 

                                                           
4 FUNKE, Fritz: Könyvismeret : könyvtörténeti áttekintés / Fritz Funke ; [ford. Magyar István]. 

Budapest : Osiris, 2004. pp. 75-81. 

5 BARBIER, Frédéric: L'Europe de Gutenberg (magyar). A modern Európa születése : Gutenberg 

Európája / Frédéric Barbier ; [ford. Balázs Péter]. Budapest : Kossuth : Országos Széchényi 

Könyvtár, 2010. p. 62. 
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század fordulóján bekövetkezett) harmadik nagy paradigmaváltás pedig az elektronikus 

dokumentumok és információhordozók megjelenése és egyre szélesebb körű alkalmazá-

sa6 és térnyerése.7 

Az elmúlt években mindez utóbbinak hatására pedig a társadalomtudományokban és 

bölcsészettudományokban, így a neveléstudományban is megjelent egy új, (legújabb 

kori) kommunikációs forradalmat előidéző fejlesztési irányvonal, az információs kom-

munikációs technológiák kutatása. A neveléstudomány ezen új kategóriája az elektroni-

kus tanulási környezet, melynek a legfőbb jellemzői, s egyben rendszerelemei, hogy 

elsősorban az információs kommunikációs technológiákat használja, van virtuális di-

menziója, amelynek az eszközeivel a tanuló és a pedagógus bármikor elérheti az infor-

mációs teret, a tartalmai pedig delokalizáltak, azaz megosztottak. A tradicionális okta-

tásban nagyon fontos szerepet játszó könyvek, mint a tanulási környezet hagyományos 

eszközei, és a nyomtatott szövegek használatára, vagyis az olvasásra, mint kiemelkedő 

emberi tevékenységre épülő eszközök mellett azonban – néhány próbálkozás ellenére – 

viszonylag későn jelentek meg a tradicionális használatot helyettesíteni képes, az infor-

mációs kommunikációs technológiákra és a virtualitásra épülő eszközök, s ezek haszná-

latának új módja és lehetősége, az elektronikus könyvtartalmak befogadó olvasása. Ez az 

                                                           
6 PAPNÉ ANGYAL Ágnes: Az információ és rögzítése : dokumentumismeret / Papné Angyal Ágnes 

Tóvári Judit, V. Kokovay Zsuzsanna. Nyíregyháza : Dialógus Informatikai Isk., [2002.] 

 Valamint: Az olvasás forradalmai. URL: http://krono.inaplo.hu/index.php/inter/weblibrary/783-

az-olvasasi-szokasok-megvaltozasarol. A megtekintés ideje: 2012. június 11. 

7 KEREKES Pál: E-book kalauz : az elektronikus könyv kisenciklopédiája. Budapest : Kossuth, cop. 

2011. 

http://krono.inaplo.hu/index.php/inter/weblibrary/783-az-olvasasi-szokasok-megvaltozasarol
http://krono.inaplo.hu/index.php/inter/weblibrary/783-az-olvasasi-szokasok-megvaltozasarol
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új eszköz a kutatásom középpontjában is álló e-papír, melynek együtt élő, egyetemes 

érvényű, különböző elnevezései (e-könyv, elektronikus könyv, e-papír, e-book) is jelzik 

a technológia még kiforratlan és fejlesztés alatt álló voltát.8 

Mutatja ezt az is, hogy 2010 októberében jelent meg hazánkban az első, összefoglaló 

jellegű, elektronikus könyvekről szóló szakirodalom, Kerekes Pál munkája. Az immár 

második, elektronikus könyvként történő kiadását is megélő könyvben a szerző felállított 

egy 40 pontos szempontrendszert az elektronikus könyvek előnyeiről. Ezen előnyök 

maradéktalan felsorolása dolgozatomnak nem célja és kereteibe sem férne bele, az elekt-

ronikus könyvek egyre fokozódó terjedésének és alkalmazási területeinek, az e-

könyvekkel végzett közoktatási, módszertani kutatásoknak a tekintetében azonban – a 

Kerekes Pál által lefektetett taxonómiát segítségül hívva – érdemes néhány pontban 

rávilágítani a pozitívumokra, az eszköz és technológia leendő sikerességének és terjedé-

sének a kulcsaira. 

Az elektronikus könyv szinte elpusztíthatatlan, nem rongálható, fizikai valójának ér-

telmében, vagyis nem árt neki tűz, árvíz, természeti katasztrófa. Az e-könyv környezet-

kímélő, hiszen a gyártása nem igényel nyersanyagokat, energiát. Mint divatcikken meg-

jelenő tartalom, elősegítheti az olvasás népszerűsítését, amely szintén egy fontos aspek-

tus az eszközök közoktatási környezetben folytatott beválás-vizsgálatának vonatkozásá-

ban. 

További fontos előnye, hogy az elektronikus könyv vásárlása nem függ az időtől, 

ugyanis bármikor megvehetőek a tartalmak, s a kiszolgálás non-stop. Az e-könyv köny-

                                                           
8 KIS-TÓTH Lajos: E-papír a hazai közoktatásban film, Líceum Televízió 2010 
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nyen hipertextesíthető, tehát további információs sávok nyithatók a szövegben utalások, 

belinkelések formájában. 

Az oktatás területén is megjelenő számos előnye között tovább szemezgetve, megál-

lapítható, hogy az e-könyvben az elütések és szöveghibák azonnal és folyamatosan javít-

hatók, amely szintén nagy jelentőséggel bírhat. 

Az elektronikus könyv továbbá könnyen „akadálymentesíthető” az olvasásban korlá-

tozottak részére, oldalain a megszokott ábrák és képek mellett multimédiás lehetőségek 

is biztosíthatók: mindezek az információszerzés hatékonyságának növeléséhez vezetnek. 

Az e-könyv azonnali és kezelhető hozzáférést nyújt a diákoknak a sokszor elviselhe-

tetlenül drága tankönyvekhez, mindezek mellett azonban azt is megállapíthatjuk, hogy az 

elektronikus könyv nyomtatható is, vagy könyv hangoskönyvre, webformátumokra 

transzformálható.9 

Az e-könyvek tanulástámogató szerepe 

3.1. A felsőoktatásban 

The Electronic Book – a Modern Instrument Used in Teachers’ Training Process – 

egy 2011-es romániai tanulmány 

Az elektronikus könyvek tanulástámogató, modern oktatási eszközként szolgáló sze-

repkörének vizsgálatára irányuló kutatások között kerül sor a magyarul alábbi címet 

viselő tanulmány bemutatására: Az elektronikus könyv – egy modern eszköz, amit a taná-

rok tréning során használtak. A kutatást Romániában végezték, a kísérletből készített 

                                                           
9 KEREKES Pál: Az elektronikus könyv. Budapest : Ad Librum, 2010. p. 14-17. 
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tanulmány pedig 2011-ben jelent meg a Procedia Computer Science folyóirat harmadik 

számában. 

A tanulmány elsőként annak a kérdéskörét tárgyalja, hogy amióta az internet megje-

lent, s egyben a legnagyobb információforrássá vált, a hagyományos könyvek használata 

és fogalma drámai módon új értelmezést nyert az elmúlt években. A folyamat részeként 

mindezzel együtt az elektronikus könyvek jelentősége és használata ugrásszerűen meg-

nőtt, és az utóbbi időkben végbemenő széleskörű elterjedésük, valamint pedagógiai 

értékük miatt a távoktatás (e-learning) támogatásában is csakhamar fontos szerepet kap-

tak. A digitális korszakban, az elektronikus könyveken keresztül az elektronikus tudását-

adás fontossá vált. A könyvtárak többsége is különböző projekteket kezdeményezett a 

hagyományos könyvtartalom digitalizálásáért, széles hozzáférési lehetőségeket biztosít-

va így a felhasználók számára. Ez a hozzáférés pedig nem korlátozza a könyvtár nyitó 

programját és egy adott kötet másolatainak a számát. Az elektronikus könyvek további 

előnyeként jegyezték meg költséghatékonyságukat az e-könyvek gyártása és beszerzése 

tekintetében, valamint a multifunkciós szövegek lehetőségeit és az információk feldol-

gozását, melyek egyre több olvasót vonzanak a virtuális térben. A felsőoktatás terén, 

abból a tényből kiindulva, hogy a tanárok számára korlátozott a szemtől-szembeni, köz-

vetlen gyakorlati oktatást és a (tanulókkal való) különböző, személyes találkozásokat 

biztosító gyakorlati programok lehetősége, az e-book egy fontos eszközzé vált a külön-

böző gyakorlati kurzusok támogatására, a különféle szervezésű projektek keretében. Ez 

szintén így volt a három éves Socrates-Comenius 2.1 European project “FISTE – A 

Future Way for In-Service Teacher Training across Europe” elnevezésű, vagyis magya-

rul a FISTE, A Jövő Útja Európában a Pályán Lévő Tanárok Továbbképzésének Szolgál-
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tatásában címet viselő projekt esetében is. A projekt céljai az online kurzusok révén az 

ICT beintegrálása a hagyományos gyakorlatokba és képzési formákba, valamint az ICT 

használata során megfogalmazódó oktatói kihívások és megoldások összegyűjtése volt. 

A kutatás végső, kimeneti szándékaként pedig a legjobb gyakorlatok programjának az 

oktatás használatába történő átadását nevezték meg. A kísérlet további részletei, vala-

mint összes eredménye és tapasztalata elérhető a projekt lefolytatását követően is műkö-

dő weboldaláról: http://fiste.ssai.valahia.ro. 

A kutatás során használt e-könyveket – szintén a FISTE projekt részeként – a 

Desktop Author (http://www.desktopauthor.com) elektronikus publikáló szoftverrel 

tervezték meg, amely asztali szerkesztőprogram egy forradalminak számító elektronikus 

kiadó program, egyszerű és intuitív interfésszel. Mint megtudhatjuk a projekt összefogla-

ló tanulmányából, leginkább kezdőknek tervezték, hiszen nagyon gyorsan és könnyen 

használható, ugyanakkor alkalmazásával még a kezdők is gyorsan professzionális publi-

kációkat tudnak létrehozni.10 

3.2. Egy középiskolai vizsgálat az elektronikus és a hagyományos könyvek sajá-

tosságainak összehasonlítása szempontjából 

E-papír kísérlet a Távol-Keleten 16-18 éves fiatalok körében: Usability evaluation of 

E-books (2009) 

                                                           
10 GORGHIU, Laura Monica – GORGHIU, Gabriel – BÎZOI, Mihai – SUDUC, Ana Maria: The 

Electronic Book – a Modern Instrument Used in Teachers’ Training Process = Procedia Compu-

ter Science 3 (2011) p. 563-567. 
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Ez a tajvani kutatás részletesen foglalkozik az elektronikus könyvek felhasználható-

ságával, és összehasonlítja, hogy milyen különbözőségek és hasonlóságok vannak az 

elektronikus (e-book) és a hagyományos könyvek (az úgynevezett conventional book, 

azaz c-book) olvasása között. Mindezt húsz 16 és 18 év közötti fiatal felmérésével tették, 

akiket tantárgyanként 10-10 (átlagosan 2300 kínai karakterből álló) kisregény elolvasá-

sával, és a szövegek tartalmára visszautaló öt kérdéses tesztekkel vizsgáltak az olvasási 

pontosságuk mérésére. Mint ahogy az a kutatást illusztráló képen is látható, a minél 

pontosabb összehasonlítás céljából igyekeztek minimalizálni az e-papír és a nyomtatott 

könyv közötti különbségeket, ezért a két könyvtípus megjelenésében (a megvilágítás-

megjelenés arányában és a papír, valamint a betűk méretének és típusának kialakításá-

ban) törekedtek a hasonló forma kialakítására. Ezen túlmenően egységesítették a kísérle-

ti környezetet is. 

A tanulmányt illusztráló alábbi kép szintén a cikkből származik, amely a kísérlet so-

rán használt e-papír olvasót és a c-book megjelenési formáját mutatja be. 
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Forrás: Yen-Yu Kang – Mao-Jiun J. Wang – Rungtai Lin: Usability 

evaluation of E-books. In: Displays 30 (2009) p. 50. 

1. ábra: Az e-book és a c-book 

A kutatási összegzésben olvashatjuk, hogy a megvizsgált húsz fiatal alapján az e-

könyvek hátrányaként a jóval nagyobb mértékű szemfáradás fogalmazódott meg, melyet 

az alacsony kontraszt és a kijelző felbontása okozott. „In addition, the reading efficiency 

for an Ebook was lower than that of a C-book.” – „Ráadásul az olvasás hatékonysága 

az E-booknál alacsonyabb volt, mint a C-booknál.” – olvashatjuk a tanulmányban. A 

hagyományos könyvek olvasásával átlagosan kevesebb időt töltöttek el a tanulók (átlag 

3062,2 másodpercet), mint az elektronikusokéval (melyekkel pedig átlag 3240,6 másod-

percet), vagyis az olvasás sebessége a nyomtatott kiadványok esetében gyorsabb volt. 

További megállapítást nyert, miszerint az olvasási szokás a hagyományos könyvvel már 

a gyerekkorban megalapozódott, így az emberek többnyire a nyomtatott könyveket 

használták, és nem az elektronikusokat. 

Az olvasás teljesítményei a két könyvtípuson túlmenően a lányok és fiúk esetében is 

különböztek: a nemi hatás az olvasás sebességének eltérésében volt leginkább tapasztal-

ható, így tehát a lányok mind a hagyományos, mind az elektronikus könyvek használata-

kor magasabb olvasási teljesítményt nyújtottak. Az információk helyes visszahívásának 

aránya ennek megfelelően a fiúknál, míg a hagyományos könyvek olvasása esetében, az 

olvasással eltöltött rövidebb idő ellenére 88,4%-os, a lassabban, azaz hosszabb ideig 

olvasott e-könyvek esetében pedig 86,2%-os volt, addig a lányok az e-bookok használa-

tával már nagyobb százalékban értek el helyes visszahívási arányt. A nyomtatott köny-

vek olvasásával, a fiúkhoz hasonlóan a lányok is kevesebb időt töltöttek el, az eredmé-
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nyek itt az ő esetükben azonban alacsonyabbnak is bizonyultak. A teljesítmény a lá-

nyoknál a nyomtatott könyvek esetében 87,2%-os, az elektronikus kiadványok esetében 

pedig 90,2%-os értékpárt eredményezett. Mindezekkel együttvéve azonban megállapít-

hatjuk, hogy ez a tajvani kutatás az e-könyvek ergonómiai kialakításából kiindulva a 

hagyományos könyvek előnyeire világított rá.11 

3.3. E-könyv kísérlet az óvodai és általános iskolai nevelésben 

E-papír felmérés óvodások és általános iskolások körében a Közel-Keleten: Reading 

electronic books as a support for vocabulary, story comprehension and word reading in 

kindergarten and first grade (2010) 

Az elektronikus könyvek közoktatásban történő alkalmazásáról számos módszertani 

kutatást végeztek az elmúlt években a Közel-Kelet országaiban is. Ezek közül a váloga-

tásba példaként egy olyan kutatás, illetve a kísérletből elkészült beszámoló került, amely 

célzottan az alapfokú oktatás területén, az óvodai nevelésben, valamint az általános isko-

la első osztályában vizsgálta az elektronikus könyv felhasználhatóságát. A tanulmány 

címe magyarul: Az elektronikus könyvek olvasása támogatja a szókincset, a történet 

felfogóképességet és az olvasást az óvodában és az első osztályban. A kutatást Izraelben 

folytatták le, az alábbiakban ismertetett beszámolója pedig 2010-ben jelent meg a 

Computers & Education 55. kötete első számának lapjain. 

Ebben a tanulmányban egy elektronikus meséskönyvön vizsgálták 40 izraeli óvodás 

gyermek és 50 első osztályban tanuló olvasási hatékonyságát, a gyerekek nyelvét, tudá-

                                                           
11 KANG, Yen-Yu – WANG, Mao-Jiun J.– LIN, Rungtai: Usability evaluation of E-books = Displays 

30 (2009) p. 49-52. 
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sát, szókincsét és történetértelmező képességét. Az elemzés idejére a gyerekeket vélet-

lenszerűen két csoportba osztották, melyek közül a beavatkozási csoport ötször használt 

elektronikus könyvet, míg a kontrol csoport egy iskolai program részeként, rendszeresen 

találkozott vele. A kísérlet metodikáját jellemzi, hogy a gyerekektől az általuk elolvasott, 

illetve értelmezett szöveg után tíz szó jelentését kérték vissza, melyek az e-könyv szótár-

jában is benne szerepeltek. Az e-papír hatásának és óvodai, általános iskolai alkalmazha-

tóságának a további vizsgálata céljából feladatként kértek tőlük képkiválasztást is, mely-

nek során egy-egy adott szó jelentésére az azokat véleményük szerint legjobban illuszt-

ráló képet kellett kiválasztaniuk. A gyerekek eszköz-használatát felmérték emellett a 

tartalom alapján olyan kérdésekkel is, melyek közül négynek a válasza világosan benne 

szerepelt a történetben, négyre pedig saját maguknak kellett az olvasmányból következ-

tetni. A kutatás egyik részeredménye az lett, hogy azok a gyerekek, akik használták az 

elektronikus könyvet, jelentős fejlődést értek el a szóbeli kifejezésmód, a szövegértelme-

zés és szövegolvasás terén. A kutatás azt is kimutatta, hogy az óvodások előre menetele 

a szövegértelmezés terén számottevően nagyobb volt, mint az első osztályosoknál. A 

tanulmány a konklúziójában hatékonynak és a gyerekek jövőjére nézve gyümölcsözőnek 

nevezte az elektronikus könyveket. További pozitívumként emelte ki a cikk írója, hogy 

már rövid beavatkozás után, ötszöri használatot követően is pozitív hatást gyakorolt az 

elektronikus könyv. „Each age group progressed according to its knowledge and 

abilities.” – „Minden korcsoport előrehaladt a tudásának és képességeinek megfelelő-

en.” 

Tekintve, hogy a kisgyermeknél a szókincs gyorsan fejlődik, és az óvodás korban el-

sajátított szókészlet szintje előrejelzi a gyermek (későbbi) olvasás és szövegértelmező, -
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felfogóképességét, egy olyan e-book eszközzel végezték el a kísérletet, amely összhang-

ban van mindezen elvekkel, és célzottan a vizsgált korosztály igényeire, megfelelő opci-

ókat biztosít számukra: ennek megfelelően az eszközök tehát tartalmaztak egy szótárt, 

melynek segítségével a gyerekek a ritka szavakat könnyen megkereshették, megérthették 

és elsajátíthatták, valamint lehetőségük nyílt a történetek olvasása mellett bizonyos játék 

funkciók használatára is. 

A kutatás során olyan e-könyvet alkalmaztak, amelyet használtak már korábbi e-

papír kísérletekben is. A vizsgált korosztály igényeinek megfelelően egy olyan eszközt 

alkalmaztak, amely tartalmazott egy szótárt, melynek segítségével a gyerekek a ritka 

szavakat könnyen megkereshették, megérthették és elsajátíthatták, valamint lehetőségük 

nyílt a történetek olvasása mellett bizonyos játék funkciók használatára is. 

Az eszközök paramétereivel kapcsolatosan fontos kérdés volt a gazdag interakció és 

szórakoztató hatások lehetősége, különös tekintettel a nyilvános internet hozzáférés 

beépítettségére, ezért olyan elektronikus könyvekkel látták el a gyerekeket, amelyek az 

olvasmányba beágyazott linkekkel – s azokon keresztül elérhető zenékkel, eljátszott 

történetrészletekkel, stb. – támogatták a történet megértését.12 

3.4. Az elektronikus könyvek alkalmazása és a használók hozzáállása egy aka-

démiai könyvtárban 

E-book usage in an academic library: User attitudes and behaviors (2009) 

                                                           
12 KORAT, Ofra: Reading electronic books as a support for vocabulary, story comprehension and 

word reading in kindergarten and first grade = Computers & Education 55 (2010) p. 24-31. 
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A kutatási beszámolónk külföldi e-papír kísérleteiről körképet adó példáinak sorában 

utolsóként pedig egy olyan kutatást mutatunk be, melyet egy akadémiai könyvtárban 

végeztek az Amerikai Egyesült Államokban. A kutatásból készült tanulmány magyarul 

E-könyv használat egy akadémiai könyvtárban: a használók magatartása és viselkedése 

címet viseli. A következőkben ismertetett beszámoló a Library Collections, Acquisitions, 

& Technical Services folyóirat 33. évfolyamának 2-3. számában jelent meg, 2009-ben. 

Ez az amerikai tanulmány egy nagyléptékű felmérés eredményeit mutatja be, mely-

ben megvizsgálták a használók mintáját és az állandó könyvtári látogatókat az elektroni-

kus könyvek irányába. A vizsgálat fókuszában a használók magatartásának és viselkedé-

sének a felmérése állt. A kutatás feltérképezett egy egyetemi közösséget, amelynek tu-

domása van az e-könyvekről. Ez a csoport részben szereti az e-papírt, részben pedig 

idegenkedik a könyvek elektronikus formában közölt tartalmától a nyomtatottal szem-

ben. A kutatás egyik kézzelfogható eredménye lett, hogy az elektronikus könyvek hasz-

nálata és elfogadása (elterjedése) olyan szintre jutott, hogy az e-papír beépülhetett a 

legfontosabb könyvtári szolgáltatások közé. A statisztikák rámutattak, hogy az elektro-

nikus könyvek használata gyors felfutást mutatott az Illinois Egyetem Akadémiai 

Könyvtárában. 

A kutatási tanulmány bevezetőjében a szerző rávilágított arra, hogy a beszámoló írá-

sakor a Sony-tól és az Amazon-tól származó személyes könyv-olvasók jelentékeny mér-

tékű elfogadása és kereskedelmi sikere természetszerűleg megragadta az üzlet és a nép-

szerű sajtó figyelmét, ahogy azt több cikknek a címére, illetve tartalmára való utalással is 

jelezte. 2008 májusában, a Springer Market Research Departmenttel való szoros együtt-

működésben, az e-könyveket úgy kezdték használni a hallgatók, az egyetemi karok és az 
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Illinois Egyetem munkatársi közössége, mint „hasznokat a tudós és tudományos szak-

könyvtárak számára.” A kutatás során a résztvevők tudatosságát, eszköz használatát, 

megfogalmazott hiányait, valamint az eszközökről alkotott véleményüket vizsgálták 

meg. A tanulmánynak az elektronikus könyvekről szóló irodalmakat áttekintő részében 

olvasható az a szintén fontos megállapítás, miszerint az e-könyvek növekvő elérhetősége 

a használókra és attitűdjükre hatni kezdett, annál is inkább, mert a könyvtárak kritikus 

tömeget érnek el az e-book gyűjteményekre vonatkozólag, amelyek több hozzáférést és 

használati lehetőségeket biztosítanak.  

Az Illinois Egyetem Könyvtára a tanulmány írásakor már hozzávetőlegesen 292.000 

elektronikus könyvcímhez biztosított hozzáférést a különböző fajtájú témák területén a 

különféle kiadóktól és ellátóktól, számos módon. Az elektronikus könyvek vásárlását és 

az e-könyv tartalmak közreadásának engedélyezését 2005-ben kezdték el. Az idővel 

egyre növekvő használatarányt kiváltó érdeklődést példázza, hogy 2009 februárjáig az 

addig eltelt szűk két és fél évben az Illinois Egyetem Könyvtárában 124.026 fejezetletöl-

tést végeztek a Springer e-book gyűjteményekből. A letöltések mutatójának magas szá-

ma mögötti tendenciát jól mutatja, hogy míg 2006-ban 26.675 letöltést hajtottak végre, 

addig 2007-ben már 82.622-t. 

A kutatás nagyságáról tanúskodik, hogy mintegy 47.000 hallgatóval (egyetemistával, 

diplomással és szakemberrel), karral és tudományos személyzettel léptek kapcsolatba az 

egyetemi emailen küldött felhívással, hogy befejezzék a felmérést. A kutatás során vá-

laszt adók 40%-a azonosította magát egyetemi tanulóként, 37% doktori hallgatóként és 

11% professzorként vagy professzorsegédként a karoktól. A felmérésbe becsatlakozó 

további résztvevők más egyetemek kutatóiként, dolgozóiként vagy hallgatóiként járultak 
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hozzá a minél reprezentatívabb eredményekhez. A bevont személyek 42%-a tartozott a 

matematikához és a természettudományokhoz, 27%-a volt a társadalomtudományok 

területén tanuló, illetőleg dolgozó, valamint 20%-ban vettek részt a humán tudományok 

képviselői a kutatásban. Még egy érdekes adalék – amit a tanulmány megjegyez – hogy 

a válaszadók kétharmada fiatalabb volt, mint 30 éves. Mindezek tükrében még érdeke-

sebb az a néhány fontosabb eredmény és mutató, melyek között vizsgálódtunk, mint 

például az elektronikus könyvek megléte és igénybevehetősége ismeretének a tudatossá-

ga. Ennél a kérdésnél az összes válaszadó 55%-a jelölt csak pozitív eredményt, a részt-

vevők 45%-a nem tudott korábban arról, hogy a könyvtár ajánlott nekik használatra e-

könyveket. A kérdést tovább bontva, a diplomások 53%-a tudott a hozzáférés lehetősé-

géről, míg az egyetemistáknak a visszajelzéseik szerint a 61%-a, vagyis a vizsgálat során 

is még egyetemi tanulmányokat folytatók mutatták a legnagyobb tudatosságot. Az e-

könyvek meglétének ismeretén túl a teljes válaszadó közösség 57%-a jelölte, hogy hasz-

nálta már az elektronikus könyveket. Amíg az egyetemi hallgatók voltak legnagyobb 

számban, akik tudatában voltak a szolgáltatásnak, ők használták a legkevesebben az e-

papírt: 55,5%-ban, míg a diplomások válaszaik szerint 60%-ban. Az e-könyv használat-

tól teljesen elzárkózók aránya 10% volt, akik arra hivatkozva válaszoltak így, hogy nem 

szeretnek képernyőről olvasni. 

A kutatás és a tanulmány a sok érdekes statisztikai eredménye mellett magában fog-

lalt egy részt, melyben a résztvevők e-papírról alkotott személyes véleményüket, tapasz-

talt előnyeiket és hátrányaikat ismertették. Az eredmények nagyban hozzájárultak az 

Illinois Egyetem Könyvtárának sikeres munkájához. A felhasználókra vonatkozó tapasz-

talatokat úgy összegezték a kiértékelő kutatók, hogy az elektronikus könyveknek az 
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időmegtakarítás szempontjából lehet kitüntetett előnyök, hiszen megtalálni bennük egy 

információt szinte azonnal lehetséges. A felhasználói megjegyzések azokról, amiket nem 

szeretnek az e-könyvben, szintén fontosak lehetnek, hiszen nagyon tiszták, és arra kelle-

ne szolgálniuk, hogy segítsék a könyvtárakat, hogy a kiadókkal együtt dolgozva meg-

szerkesszék és meghatározzák a megfelelő és hatásos funkcionalitását a tartalmaknak. 

„The next few years will be an exciting time in the world of e-books.” – „A következő 

néhány év izgalmas időszak lesz az e-bookok világában.” – állapította meg összegzésé-

ben a kutatás.13 

Az elektronikus könyvek tanulástámogató szerepét célzottan vizsgáló további kutatá-

sok és tanulmányok: 

Utilization of e-book among University Mathematics Students (2010) 

The educational electronic book as a tool for supporting children’s emergent literacy 

in low versus middle SES groups (2008) 

E-book Use by Students: Undergraduates in Economics, Literature, and Nursing 

(2007) 

The California State University E-book Pilot Project: implications for cooperative 

collection development (2003) 

Az elektronikus és hagyományos könyvek sajátosságait a használat szempontjából 

összehasonlító, valamint az e-könyv eszközök ergonómiájának és technikájának, funkci-

óinak vizsgálatát fókuszba állító – a kutatás során eddig feltárt – kísérletek és tanulmá-

nyok: 

                                                           
13 SHELBURNE, Wendy Allen: E-book usage in an academic library: User attitudes and behaviors = 

Library Collections, Acquisitions, & Technical Services 33 (2009) p. 59-72. 
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E-books or textbooks: Students prefer textbooks (2010) 

Reading electronic and printed books with and without adult instruction: effects on 

emergent reading (2010) 

Ergonomic evaluation of three popular Chinese e-book displays for prolonged 

reading (2007) 

The emergence of the contextual role of the e-book in cognitive processes through an 

ecological and functional analysis (2005) 

Egy hazai kísérlet az elektronikus könyvek alkalmazásáról a középfokú 

oktatásban 

E-papír a hazai közoktatásban módszertani kísérlet (2010) 

Az elektronikus könyvekkel végzett külföldi, pedagógiai kísérletek áttekintését meg-

célzó vizsgálódásunk zárásaként, hazai példaként pedig egy olyan módszertani kutatást és 

annak legfőbb eredményeit szeretném bemutatni, amely az Eszterházy Károly Főiskola és 

konzorciumi partnereinek a megvalósításával folytatódott le 2010-ben. Magyarországi 

viszonylatban az elektronikus tanulási környezetek kialakításának egyik fontos állomása 

volt az e-book eszközök bevezetésére és azok pedagógiai vizsgálatára vállalkozó E-papír a 

hazai közoktatásban módszertani kísérlet a „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordiná-

ció” – TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 számú kiemelt kutatási és fejlesztési projekt kereté-

ben az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából. Ezt a hazánkban 

eddig egyedülálló kísérletet az Eszterházy Károly Főiskola, az E-Animation Zrt., az 

Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért, valamint az Apertus 

Távoktatás-fejlesztési Módszertani Központ Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. kon-
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zorciumi megállapodás keretében végezte az Európai Unió, az Európai Szociális Alap, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával. A kísérlet 

célja a nagyközönség számára is elérhető, digitális információ megjelenítésére és kezelésé-

re alkalmas, különböző fejlettségi szintű elektronikus könyv jellegű eszközök kipróbálása 

volt a mindennapi oktatásban, különös tekintettel az attitűd és tanulási szokásokban bekö-

vetkező változásokra a tanulási-tanítási folyamatban. 

Az eszközök beválás-vizsgálata és pedagógiai alkalmazási lehetőségeinek a feltárása, 

az eszközrendszer és az interaktív tanulási környezet lehetőségeinek, előnyeinek, illetve 

hátrányainak a felkutatása kiválasztott tanulócsoportokban történt, a 2010/2011-es tanév 

őszi félévében.14 

A kutatásba olyan iskolák kerültek bevonásra, amelyek már fejlett informatikai esz-

közökkel rendelkeznek, és rendszeresen vesznek részt kísérletekben, azaz egy ilyen 

jellegű kutatás lebonyolítása nem okoz problémát számukra. Az intézmények kiválasztá-

sánál lényeges szempont volt az innovációra való fogékonyság, illetve egy olyan ki-

emelkedő módszertani kultúra megléte, melyek eredményeként a megújulás szinte alap-

követelmény. Így esett a választás az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános 

Iskolájára (Eger), illetve a Neumann János Középiskola és Kollégiumra (Eger), valamint 

az egrieken kívül az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szak-

képző Iskolára (Jászfényszaru), illetve a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gim-

náziumra (Budapest), mely utóbb két intézménybe azonban jóval kevesebb eszköz ke-

rült, így az adatok feldolgozásánál is, a reprezentatív jellegű eredményeket adó iskolák 

adatai kerültek elsősorban számbavételre. 

                                                           
14 RACSKO Réka: E-papír a hazai közoktatásban film, Líceum Televízió 2010 
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A kísérlet keretében a 7. és a 11. évfolyam két-két osztálya és az őket tanító pedagó-

gusok lettek ellátva különböző fejlettségi szintű eszközökkel és a tanórákon használt 

tananyagokkal. A harmadik osztály a kontrollcsoport szerepét töltötte be. A módszertani 

kísérlet a 2010/2011-es tanév őszi félévében egy két hónapos időszakra esett (szeptem-

ber 1. – október 31.), és összesen hat tárgyat érintett, amely során a tanulókkal különféle 

attitűd- és tudásmérő tesztek kitöltetésével került vizsgálatra az elektronikus tanulási 

környezetek hatása a tanítás-tanulás folyamatára. A kísérlet sikeressége érdekében októ-

ber végéig a tanulók nem használhattak az érintett tantárgyakból hagyományos tanulási 

eszközöket, azaz tankönyveket, feladatgyűjteményt. 

Az eszközök kiválasztása egy előre meghatározott szempontrendszer alapján történt, 

amely az eszközök jellemző technikai paramétereit, a beépített funkciók számát és típusait, 

illetve az olvasáson túl jellemző egyéb felhasználási módjait és lehetőségeit tartalmazta. 

A kísérletben kétféle eszközt használtak a tanulók és a pedagógusok, egy „alap” ka-

tegóriájú, kevesebb extra-funkcióval rendelkező, kifejezetten az elektronikus könyvek 

olvasására alkalmas DPS E800-ast, illetve egy fejlettebb, több művelet elvégzését is 

lehetővé tevő Onyx-Boox 60-at, amely pedig érintőképernyős és vezeték nélküli internet 

elérési lehetőséggel is felszerelt. Mindkét eszköz kijelzője egy speciális úgynevezett e-

ink kijelző, amelynek megvilágítását a ráeső fény adja, nem igényel plusz energiaforrást 

és nem károsítja a szemet. 

A kutatásban a humán és a reál tantárgyak közel azonos arányú megtartása volt a cél, 

így az angol, a matematika, a magyar irodalom, a történelem tárgyak kerültek bevonásra, 

illetve az általános iskolában még a fizika és a földrajz. A tankönyveket a Nemzeti Tan-

könyvkiadó bocsátotta rendelkezésre. 
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A módszereket és a követelményeket tekintve elvárás volt a pedagógusoktól tantár-

gyanként tíz óraterv elkészítése, melyekben az e-papír és egyéb információs és kommu-

nikációs technikai (IKT) eszközök (például az interaktív tábla) hangsúlyozott megjelené-

se és alkalmazása volt a cél, valamint minimum két darab videó felvétel készítése az óra 

egy-egy részletéről. A mérőeszközök a bemeneti- és kimeneti, záró attitűdteszt volt a 

tanároknak és a tanulóknak, illetve a pedagógusok által összeállított tudásmérő tesztek. 

A folyamatos IKT-támogatás nagyon lényeges elemként jelent meg a projekt ideje 

alatt, amely heti egy személyes kontaktidőponttal valósult meg, mind technikai, mind 

módszertani szakemberek bevonásával, illetve egy weblapot (www.epapir.ektf.hu) is 

létrehoztunk fórum lehetőséggel kibővítve, amely a kommunikációt és az információ-

áramlást tette még hatékonyabbá. 

A kutatás elején hat hipotézis fogalmazódott meg, amelyekre a kísérlet eredményei, 

mint később rávilágítottak, szinte maradéktalanul be is igazolódtak. A vizsgálat időtar-

tamának viszonylagos rövidsége (két hónapos intervalluma) miatt néhány változó méré-

sére azonban nem volt kellő lehetőség, így a szövegértési- és szövegalkotási kompeten-

ciák fejlődésében, az olvasási szokásokban, valamint a tanulók tudásában bekövetkezett 

pozitív változások nem tudtak beigazolódni. Ezek változásainak a kimutatására egy 

hosszabb kísérleti időszakra lenne szükség. 

A kutatás egyik végső, kimeneti célja a módszertani és gyakorlati tapasztalatok ösz-

szegyűjtésével egy kiadvány létrehozása a pedagógusok számára, valamint egy, az elekt-

ronikus tanulási környezetek kialakítását segítő és támogató, felhasználható tanulmány 

készítése, amely több mint 650 oldalas kutatási beszámoló még várhatóan ez évben meg-

jelenik majd. 

http://www.epapir.ektf.hu/
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A kutatás igen mélyreható, bemeneti és kimeneti, záró attitűd tesztekkel végrehajtott 

vizsgálatai pozitív eredményeket hoztak. Az eszköz használatáról, mint az egyik legfon-

tosabb, és a későbbi alkalmazást legdöntőbben befolyásoló, illetve meghatározó kérdés-

ről – amint azt a 2. ábra is mutatja – a pedagógusok közel fele (13 fő, 48,15%) vélekedett 

pozitívan, csak kisebb arányban nyilatkozták azt, hogy nem ismertek korábban hasonló 

eszközt (10 fő, 37,04%), illetve nem keltette fel a kísérlet során használt az érdeklődésü-

ket (4 fő, 18,52%). 

 

2. ábra: A pedagógusok eszközről alkotott véleményének megoszlása 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közokta-

tásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 2011. 

ISBN 978-963-9894-83-9. p. 206. 

A másik hasonlóan lényeges kérdésről, miszerint milyen feladatokra alkalmas legin-

kább és legkevésbé az eszköz az oktatási munkafolyamatok során, a tanárok döntő több-

sége (20 fő, 74,07%) úgy nyilatkozott, hogy elsősorban a rövid szövegek, illetve a köte-

lező irodalmak olvasására (16 fő, 59,26%) használható. E két legnagyobb számban meg-
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jelölt felhasználási célterületet az alábbi diagramon (3. ábra) láthatóak szerint a szabad-

idős tevékenység (14 fő, 51,85%) és a hangoskönyv-hallgatás (13 fő, 48,15%) válaszai 

követték. Több olyan egyéb funkció, mint például a feladatmegoldás (8 fő, 29,63%) és 

lényegkiemelés (4 fő, 14,81%) viszont aránylag kevés válaszadónál jelent meg az alkal-

mazhatóság szemszögéből pozitívumként. 

 

3. ábra: A pedagógusok véleménye az eszközök alkalmazási területeiről 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közokta-

tásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 2011. 

ISBN 978-963-9894-83-9. p. 209. 

A pedagógusok szemszögéből vizsgált harmadik legfontosabb aspektust, miszerint a 

tapasztalataik alapján hogyan alakultak az elektronikus könyveszközökkel megtartott 

órák, a válaszaik tükrében a következők jellemezték. A vélemények meglehetősen ve-

gyes képet mutatnak, hiszen az alkalmazásuk az egymástól jellegükben különböző tan-
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anyagoknak, az eltérő felszereltségű eszközöknek, illetve az egyes tantárgyakhoz való 

használhatóságuknak köszönhetően tárgyanként, illetve iskolaszintenként (az általános 

és szakközépiskolában) más és más fogadtatást eredményeztek, az utóbbi differenciált-

ság esetében elsősorban az IKT jártasságnak és felkészültségnek a következményeként. 

Mindezek fényében a kérdés esetében tehát a válaszok is a szélső kategóriák mentén 

csoportosultak, ami a pedagógusok részéről a több anyag elérhetősége miatti pozitív 

megítélés és a tanórák sokkal lassabb és vontatottabb érzékelésének azonos (8 fő, 

29,63%) számában jelent meg, amint az a 4. ábrán is látható. A legfőbb pedagógiai lehe-

tőséget a tanárok abban látták, hogy a többféle tankönyv, szöveg- és feladatgyűjtemény 

használatával a tananyag színesebbé, ezáltal érdekesebbé, élvezhetőbbé és befogadha-

tóbbá tehető. 

 

4. ábra: A tanárok véleményének megoszlása az e-könyvekkel támogatott órákról 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási be-

számoló. – Eger, Líceum Kiadó, 2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 208. 

A tanulói attitűdök alakulásánál nagyon lényeges tényezőként – akárcsak a pedagó-

gusok esetében – az elektronikus könyvolvasókkal támogatott órákról alkotott vélemé-

1 fő; 3,70%
8 fő; 

29,63%
6 fő; 22,22%

8 fő; 
29,63%

1 fő; 3,70%

4 fő; 14,81%

Az e-papír eszközzel támogatott órák 
megítélése
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nyük, illetve az eszközökkel kapcsolatban tapasztalt hiányosságaik említendők. A fejlet-

tebb (Onyx Boox) eszközt használó általános iskolások 18-an, 69,2%-ban jelölték, hogy 

sokkal lassabbnak és vontatottabbnak érezték az órát az e-papír használatával, míg a 

középiskolások az elektronikus könyvek által elérhető több anyag miatti tetszésüknek 

adtak hangot legnagyobb számban (14 fő, 48,3%) ennél a kérdésnél. Mindennek a kér-

déskörnek a vizsgálata azért kiemelkedően fontos, mert az órai használat nagyban meg-

határozza a tanulók későbbi hozzáállását az új eszközök bevezetéséhez és alkalmazásá-

hoz. A fejlettebb, több funkcióval ellátott eszközt használó 7.A és 11.D osztályos tanu-

lók véleményeinek alakulása látható a következő két diagramon (5-6. ábra). 

 

5. ábra: Az összetettebb, Onyx-Boox 60-as eszközt használó 7.A osztály tanulóinak véle-

ménye az e-papírral támogatott órákról 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közokta-

tásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 2011. 

ISBN 978-963-9894-83-9. p. 127. 

 



367 

 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közokta-

tásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 2011. 

ISBN 978-963-9894-83-9. p. 146. 

6. ábra: A szintén Onyx-Boox 60-as eszközt használó 11.D osztály tanulóinak véleménye 

az e-papírral támogatott órákról 

Az alapeszközt (DPS E-800) használó mindkét évfolyam esetében az órák lassúságá-

nak és vontatottságának tapasztalatai jutottak legnagyobb számban kifejezésre, a 7.G 

osztálynak a 45%-a (9 fő), a 11.E osztálynak pedig a 67,6%-a (23 fő) vélekedett így. 

Mindezen adatokat mutatja be a következő két (7. és 8.) ábra. 

 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közokta-

tásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 2011. 

ISBN 978-963-9894-83-9. p. 127. 

7. ábra: Az egyszerűbb, DPS E800-as eszközt használó 7.G osztály tanulóinak véleménye 

az e-papírral támogatott órákról 
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Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közokta-

tásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 2011. 

ISBN 978-963-9894-83-9. p. 146. 

8. ábra: A szintén alapeszközt használó 11.E osztály tanulóinak véleménye az e-papírral 

támogatott órákról 

A diákok körében tapasztalt és megfogalmazott hiányosságok pedig a következőkép-

pen alakultak: az összetettebb eszközt használó 7.A osztályosok az eszközök színtelen-

ségét jelölték meg legnagyobb számban (28 fő, 40,8%), mint legfőbb hiányosságot az 

általuk használt elektronikus könyvek esetében, míg a 11.D osztályosok a lassúságot 

(amely a 7.A osztályosok körében a 2. helyen állt), második legnagyobb számban pedig 

az integrálható fejlesztések lehetőségének hiányát és szintén a színtelenséget. A középis-

kolások több és differenciáltabb kritériumainak oka abban gyökerezhet, hogy az e-

könyvolvasókat sokkal nagyobb arányban használták iskolán kívüli tevékenységek so-

rán, illetve az IKT eszközhasználatuk is magasabb szinten áll. 

Velük ellentétben az alapeszközt használó 7.G és 11.E osztályosok egyöntetűen 

(100-100%-ban) az integrálható fejlesztések hiányát nevezték meg az e-olvasók legfőbb 

gyengeségének, mely után a 7. osztályosok körében legnagyobb számban a színtelenség 

és kezelés nehézségei (15-15 fő, 56-56%), a 11. osztályosok esetében pedig a lassúság 

fogalmazódott meg. (18 fő, 43,9%).15 

                                                           
15 KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum 

Kiadó, 2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 560. 
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Összefoglalás – tapasztalatok, eredmények 

A dolgozatban bemutatott kutatások legfőbb eredményeit sorra véve, megállapíthat-

juk, hogy az e-könyvek használatára, tanulástámogató szerepére vonatkozóan a különbö-

ző korosztályokban és eszközökkel végzett kísérletek eltérő eredményeket hoztak. Több 

olyan kutatás volt, amely a hagyományos könyvek jelenlegi nagyobb népszerűségére 

világított rá az elektronikusakéval szemben, akárcsak a tanulmányban a második szem-

pont alatt bemutatott Usability evaluation of E-books című kutatási beszámoló, vagy a 

jellegéből adódóan szintén ugyanebbe a kategóriába sorolható E-books or textbooks: 

Students prefer textbooks címet viselő tanulmány. 

Mint ahogy az a közoktatás különböző korosztályai és iskolatípusai e-papír kísérlete-

inek szempontrendszere szerint kialakított dolgozatom utolsó alfejezete alatt felsorolt, 

eddig feltárt további kutatások számának arányából is látható, a legtöbb e-papír kísérletet 

célzottan az e-könyvek oktatásban való alkalmazhatóságának, tanulástámogató szerepé-

nek vizsgálatára és feltárására vonatkozóan végzik. Az oktatás különböző szintjein (az 

óvodában, az általános és középiskolában, valamint a felsőoktatás intézményeiben) vég-

zett pedagógiai kísérletek a befogadó csoportok életkori és IKT jártassági sajátosságaiból 

adódóan természetszerűleg eltérő eredményeket hoztak, mindezekkel együtt azonban 

megállapítható, hogy az e-könyvek a sokoldalú felhasználhatóságuk, az olvasáson túl 

elérhető funkcióik miatt egyre fontosabb szerephez jutnak, a felsőoktatásban főként a 

távoktatási formák és gyakorlati kurzusok, valamint a könyvtári szolgáltatások (a gyors 



370 

és könnyű információkeresés) támogatására, illetőleg bővítésére16, a középfokú oktatás-

ban az előbb említett előnyökből és ismérvekből fakadóan (a hagyományos tankönyvi 

tartalom elektronikus megjelentetésén túl biztosított további funkciók, sokrétűbb fel-

használhatóság) a tanulói szokások, a tankönyvhasználat és egyéb ismerethordozók 

(könyvtár, internet) kezelésének pozitív megváltoztatására17, az óvodai és általános isko-

lai nevelésben pedig leginkább a beépített szótárfunkció és a további opciók (a történe-

tekhez kapcsolódó játékok, animációk, hanghatások, stb.) támogatásával a szövegértel-

mezés, a szóbeli kifejezésmód és az olvasás tanulásának terén lehet hatékony szerepe.18 

Az E-papír a hazai közoktatásban egri kutatásban az elektronikus könyveszközök a 

kutatási eredmények és a projektben részt vevő pedagógusok véleménye alapján elsősor-

ban a középiskolás korosztálynál váltak sikeressé, ami annak volt elsősorban köszönhe-

tő, hogy a műszaki felsőoktatási képzésre felkészítő programban részt vevő osztályok 

emelt szintű informatikát tanulnak, és nagyobb jártasságuk van a képernyőről való tanu-

lásban, illetve az életkori sajátosságok alapján. 

                                                           
16 Lásd például a The Electronic Book – a Modern Instrument Used in Teachers’ Training Process 

és az E-book usage in an academic library: User attitudes and behaviors című kutatásokat. 

17 Mindezt alátámasztja az E-papír a hazai közoktatásban című hazánkban elvégzett 2010-es 

módszertani kísérletben beigazolódott hipotézis is a tanulói szokások, a tankönyvhasználat és 

egyéb ismerethordozók (könyvtár, internet) kezelésének pozitív megváltoztatására vonatkozó-

lag. 

18 Ahogy összegzi az óvodai és az általános iskola első osztályban tapasztaltakat az e-papír techno-

lógia alkalmazásával kapcsolatban a Reading electronic books as a support for vocabulary, 

story comprehension and word reading in kindergarten and first grade című kutatás. 
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A folyamatos IKT-támogatás nagyon lényeges elemként jelent meg a projekt ideje 

alatt, amely heti egy személyes kontaktidőponttal valósult meg, mind technikai, mind 

módszertani szakemberek bevonásával, illetve egy weblapot (www.epapir.ektf.hu) is 

létrehoztunk fórum lehetőséggel kibővítve, amely a kommunikációt és az információ-

áramlást tette még hatékonyabbá. 

A kutatás elején megfogalmazott hat hipotézis, amint azokra a kísérlet eredményei 

később rávilágítottak, szinte maradéktalanul be is igazolódtak. A vizsgálat időtartamának 

viszonylagos rövidsége (két hónapos intervalluma) miatt néhány változó mérésére azon-

ban nem volt kellő lehetőség, így a szövegértési- és szövegalkotási kompetenciák fejlő-

désében, az olvasási szokásokban, valamint a tanulók tudásában bekövetkezett pozitív 

változások nem tudtak beigazolódni. Ezek változásainak a kimutatására egy hosszabb 

kísérleti időszakra lenne szükség. Mindezekkel egyidejűleg is azonban megállapíthatjuk, 

hogy kísérletünkkel a projekt azon céljának is sikerült eleget tenni, hogy hozzájáruljunk 

a jövőben egy komplex elektronikus tanulási környezet kialakulásához. 
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