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vező kölcsönhatások kiváló szerkezeti anyagot 
eredményeztek. 

Végül, de nem utolsósorban: az élettudo-
mányok kémiája (Chemistry of Life Sciences) 
egy re sokrétűbben képes értelmezni és magya-
rázni a biológia és az orvostudomány klasszi-
kus vagy új megfigyeléseit. E területek mé-
lyebb megértése aligha lehetséges a jelensé gek 
molekuláris szintjének pontosabb feltérképe-
zése nélkül, a gyakorlatba átültetve Szent -
Györ gyi Albert mondását: „az egészségmegőr-
zés nem más, mint testünk mintegy 20 g elekt-
ronjának rendben tartása.”  Valóban egy kb. 
75 kg-os emberi test nagyjából ennyi elekt ront 
tartalmaz. S mivel az atomma gok az elekt ro-
nok közvetítésével alkotnak mo lekulá kat, s 
azok összekapcsolódva, rend szerbe állva alkot-
nak sejteket, majd szöveteket, a meg érzés 
helyesen sugallja, hogy a molekulá ris medici-
na szükséges előfeltétele a molekulák elekt-
ronszerkezetének helyes és pontos ismerete.

Epilógus helyett

Remélem, hogy a Kémia Éve kapcsán napvi-
lágra kerül a kémia mindannyiunkat látható-
an, esetenként láthatatlanul gazdagító kin-
csestára. A kémikus igazi örömét a megfigye-
lésben, az analízisben, a szintézisben és a 
gondolatformálásban leli, ez motorja s éltető 
ereje. Akkor is, ha az élet kegyeltje és esetleg 
sikeres, de akkor is, ha mellőzött. A mi örö-
münk a világ molekuláris szintjének mélyebb 
megértése, amit szívesen osztunk meg mások-
kal, s próbáljuk azt a többség javára fordítani. 
Ám a mi örömünk marad mindez akkor is, 
ha erőfeszítésünk alkalmanként közönybe 
vagy érdektelenségbe torkollik. 

Hiszen az útfélen itt-ott 
Egy kis virág nekem nyitott: 
Azt leszedve, 
Megvolt szívem minden kedve.

(Arany János: Epilógus)

Kulcsszavak: Kémia Nemzetközi Éve, molekula- és elektronszerkezet, élet kémiája, anyagtudomány, 
szintézis
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Mint az alcím is jelzi, az elhangzott előadás 
a közelmúlt és a jelen pillanatfelvételén túl, 
elsősorban a jövőre koncentrál.1 Bármilyen 
aspektusból közelítünk is, ma már senki nem 
vitatja, hogy a könyv és a sajtó az új- és leg-
újabb kori Európa 20. századig zajló törté-
netének két fő médiuma, az európai kultúr-
történet integráns része. Múltjuk feltárása 
mindenekelőtt Franciaországban, illetve Né-
metországban és Nagy-Britanniában mint egy 
száz, illetve hetven éve művelt, kiemelt prio-
ritást élvező kutatási irányzat.

Ami a hazai kutatásokat illeti, melyek 
tár gya az előző évszázadok történésének fel-
tárása, – itt elsősorban a közvetlen előzmények-

re, a 17–18. századra utalva – megállapítható, 
úgy a könyvtörténeti és a sajtótörténeti, mint 
az olvasástörténeti kutatásokkal meglehető-
sen jól állunk. Sorozatok születtek, több év-
század könyves kultúráját feldolgozó kézi-
könyvek jelentek meg, egyes részkérdések 
tanulmányokban kerültek elemzésre, a felvi-
lágosodás korának sajtóját több aspektusból 
feldolgozó munkák láttak napvilágot. 2

Ugyanakkor a 19. század egészének feltá-
rásáról ez egyáltalán nem mondható el. Ennek 
számtalan oka említhető, itt azonban elegen-
dő arra utalni, hogy egészen 2007-ig e disz-
ciplína kutatásának önálló, intézményesített 
tudományos műhelye nem létezett. Paradox 

1 A tanulmány az MTA Res libraria Hungariae Kuta-
tócsoport kutatási programjának keretében készült. 
Plenáris előadás formájában elhangzott a Hajnal István 
Társadalomtörténeti Kör 2009. augusztusi, miskolci 
konferenciáján. Idegen nyelvű változata megjelent a 
Lucien Febvre & Henri-Jean Martin L’Apparation du 
livre című művének 50. évfordulójára szentelt tanul-
mánykötetben (Lipták, 2009, 253–268.)
2 Nem célunk, hogy az általunk felvetett hazai kutatá-
si irányok és témák esetében kapcsolódó bibliográfiai 

adatokkal szolgáljunk. Válogatásunkban kizárólag arra 
szorítkozunk, hogy egy-egy korszakot összegző vagy 
emblematikus alkotásokra hivatkozzunk, illetve az 
általunk megjelölt kutatási irányokhoz illeszkedő új 
tudományos eredményeket közzétevő néhány releváns 
tanulmányra irányítsuk a figyelmet. Ami a legújabb 
külföldi kutatási irányzatokat és azok eredményeit il-
leti, arról a szerző egy másik, sajtó alatt lévő tanulmá-
nya szól (Madas – Monok, 2003; Monok, 2010, 141–
157.; Kókay, 1983; Lipták, 2001, 10–24.). 

Lipták Dorottya • …könyv- és sajtótörténeti kutatások…



Magyar Tudomány • 2011/9

1122 1123

Lipták Dorottya • …könyv- és sajtótörténeti kutatások…

helyzet állt elő. A hagyományosan létező 
irodalom- és művelődéstörténeti és könyv-
tártudományi tanszékeken hosszú évtizedek 
óta folyt és folyik könyv- és sajtótörténeti 
kutatás is. Intézményesen, strukturálisan ez 
meglehetősen tarka, olykor esetleges képet 
mutat, tovább cipelve a német tudomány-
szervezési minta örökségét. Megjegyzendő, 
hogy ez a helyzet Németországban is mind 
a mai napig fennáll. Például e tudományte-
rületek művelése a mainzi egyetemen a tör-
ténettudományhoz kapcsolódik, München-
ben a germanisztikához, míg Lipcsében a 
kommunikáció- és médiatudományi intézet-
hez. Új jelenségként az elmúlt másfél évti-
zedben nálunk is gombamódra szaporodtak 
az utolsó két évszázad média- és kommuni-
kációtörténetének oktatását felvállaló egye-
temi és főiskolai tanszékek. ám ezekben az 
intézményekben elsősorban az írott és elekt-
ronikus média számára képeznek újságírókat, 
szerkesztőket és public relation-szakembere-
ket. A történeti kérdések háttérbe szorulnak, 
az empirikus kommunikáció és médiakuta-
tás felé tolódik a hangsúly.3

Ezt az ellentmondást, s a mögötte meghú-
zódó tartalmi hiányt felismerve került ki dol-
gozásra egy projekt, amely az írott betű (a 

könyv és a sajtó) hosszú 19. századi történe-
tének szisztematikus vizsgálatára vállalkozik. 
Elsősorban az 1850–1920 közötti időszakra 
koncentrálunk, mivel a tömegtermelés meg-
jelenésével a magyarországi kutatásokban itt 
jelentkeznek leginkább deficitek. E célból 
alakult meg a Magyar Tudományos Akadé-
miához tartozó Res libraria Hungariae Ku-
tatócsoport 19. századi műhelye, mely az 
Országos Széchényi Könyvtár támogatásával 
2007-ben kezdte el feltáró tevékenységét.4

A kidolgozott koncepció két alaptézist 
állít fel.

Egyik alapelvünk, hogy a könyv és a saj-
tó történetét a társadalmi élet minden aspek-
tusát felölelő, legszélesebb értelemben vett 
tár sadalomtörténet részeként fogjuk fel – 
vagy is tudatosan szakítani kívánunk a nem-
zetközi tendenciákkal szemben Magyaror-
szágon még mindig élő gyakorlattal, hogy a 
könyv és a sajtó története ritkán válik az in-
tegrált általános történet részévé. És ha igen, 
akkor is elvágólag, elsősorban az irodalomtör-
ténethez, a politikatörténethez és az eszme-
történethez kapcsolódik. A sajtó pedig leg-
többször forrásként, illusztrációként jelenik 
meg bizonyos történeti folyamatok megvi-
lágításához. Ezáltal a vele való foglalkozást 

3 Vö: Budapesti Műszaki Egyetem Szociológiai és 
Kommunikáció Tanszék http://szoc.bme.hu/
tanszek; Eötvös Loránd Tudományegyetem Művé-
szetelméleti és médiakutatási Intézet http://emc.elte.
hu/www/indexalap.phtml/mediakurzusok; Buda-
pesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola http://www.
bkf.hu/index; Budapesti Gazdasági Főiskola http://
www.kkf.hu/kepzesek; Zsigmond Király Főiskola 
http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentu-
mok; Szegedi Egyetem Kommunikáció-és Médiatu-
dományi Tanszék http://media.bibl.u-szeged.hu; 
Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció-és Média-
tudományi Tanszék http://www.communicatio.hu/
mktt/dokumentumok; Budapesti Corvinus Egyetem 
http://www.uni-corvinus.hu/index; Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem http://www.btk.ppke.hu/
felvetelizoknek/szakajanlo/kommunikatio es 
mediatudomany> Kodolányi János Főiskola Kommu-
nikáció–és Médiatudományi Tanszék http://www.
kodolanyi.h/intezetek/ ; Eszterházy Károly Főiskola 
Kommunikáció–és Médiatudományi Tanszék http://
tik.ektf.hu/dl/szakleirasok; Dunaújvárosi Főiskola 
http://portal.duf.hu/main; Nyugat- Magyarországi 
Egyetem Kommunikáció-és Médiatudományi Tan-
szék http://kommunikacio.bdf.hu.. E területeten 
folyó kutatások fontos publikálási fóruma a Médiaku-
tató médiaelméleti folyóirat (2000–), mely időnként 
történeti tanulmányokat is közöl.
4 http://www.fragmenta.oszk.hu/ 19. századi Könyv- 
és Sajtótörténeti Műhely

tartósan a történeti segédtudományok sze-
repkörére kárhoztatják. A magyar sajtótörté-
net-írás máig legnagyobb vállalkozásait a 
hagyományos leíró jelleg és tartalmi ismerte-
tés jellemzi. 1979-ben készült el A magyar 
sajtó története című többszerzős kiadvány első 
kötete, mely 1705–1848 között dolgozta fel 
a sajtó, főként az egyes lapok történetét. 
Majd 1985-ben két kötetben napvilágot látott 
a folytatás az 1848–1867–1892 közötti perió-
dusra vonatkoztatva, mindkettő az Akadé-
miai Kiadó gondozásában. Hasonló szellem-
ben, bár az időhatárokat a 20. század köze-
péig kitolva készült el a Magyar Újságírók 
Szövetségének megbízásából, eredetileg az 
újságíró-utánpótlás képzését szolgáló, majd 
a média- és kommunikáció szakos hallgatók-
nak szánt „kis magyar sajtótörténeti kézi-
könyv”, amely azóta számtalan kiadásban, 
némileg bővített, de közel változatlan szem-
lélettel és tartalommal jelent meg, és jelenleg 
is tankönyvként funkcionál (Vö: Kókay, 
1979; Buzinkay – Kókay, 2005; Kosáry – Né-
meth G.,1985; Buzinkay, 2006). 

Felfogásunk szerint azonban ettől eltérő-
en, a könyv- és sajtótörténész territóriuma 

– Frédéric Barbier kifejezésével élve – a tör-
téneti gondolkodás szinte minden vizsgáló-
dási területével érintkezik. A könyv és sajtó 
globális látásmóddal történő megközelítése 
kívánatos, hogy a jövőben a társadalmi struk-
túrák és hálózatok együttese termékeként és 
összetett társadalmi gyakorlat tárgyaként 
jelenjen meg.

Másik alaptézisünk, hogy a könyvet és a 
sajtót a kommunikációs folyamat mint rend-
szer átfogó perspektívájában szükséges vizs-
gálni. Ez a megközelítési mód számos kérdés 
újragondolását veti fel, és újak tömegét gene-
rálja. Meg kell határozni, hogy Magyaror-
szágon a 19. század kommunikációs modell-

je miként illeszkedik az előző évszázadok 
kommunikációs folyamataihoz, a kéziratos 
kommunikációtól a gutenbergi forradalmon 
át az indusztrializáció koráig. Miként járul-
nak hozzá a különböző médiumok a polgá-
ri nyilvánosság kifejlődéséhez, meghaladásá-
hoz, a média által indukált új kommuniká-
ciós viselkedési kódok elterjedéséhez. Vagyis, 
az új médiumok belépése miként befolyásol-
ja az eddigieket, a régiek és újak hogyan de-
finiálják, pozicionálják önmagukat, miként 
változnak lehetőségeik és jelentőségük, azaz 
miként tudjuk követni és meghatározni a 
különböző médiumok alapmozgását.5 Elke-
rülve a lineáris leírás buktatóit, figyelembe 
kell venni az évszázados felhalmozás, a folya-
matosság és törés problematikáját. Töreked-
ni kell arra, hogy a kutatás nyomán kérdésfel-
tevéseinkkel napjaink információs társadal-
mának jelenségei történeti távlatból is értel-
mezhetők legyenek. 

Ez a társadalomtörténeti paradigma új 
szemléleti keretek felvázolását és megközelí-
tési módok kidolgozását teszi szükségessé. 
Melyek ennek megkerülhetetlen elemei, 
jellemző jegyei? 

Programunk szerint – az eddigi felfogás-
tól eltérően – a könyv és sajtó története 
együt tesen kezelendő, ugyanis a könyv és 
sajtó történetének együttes kutatását számos, 
e területek endogén és exogén fejlődésére 
egyaránt visszavezethető 19. századi tényező 
indokolja. A könyv- és sajtóüzem működé-
5 Hazai viszonylatban a különböző médiumok törté-
netének filozófiai alapokon nyugvó beágyazottságával 
elsőként Nyíri Kristóf projektje foglalkozott (Nyíri 
2008). Az irodalomtudomány kultúrtudományokhoz, 
különböző médiumokhoz való viszonyát ért új kihí-
vásokat vizsgálja az ELTE Általános Irodalomtudomá-
nyi Kutatócsoportjának programja, az ahhoz kapcso-
lódó Ráció – Tudomány sorozatban. Sorozatszerkesztő: 
Bednanics Gábor és Bengi László.
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3 Vö: Budapesti Műszaki Egyetem Szociológiai és 
Kommunikáció Tanszék http://szoc.bme.hu/
tanszek; Eötvös Loránd Tudományegyetem Művé-
szetelméleti és médiakutatási Intézet http://emc.elte.
hu/www/indexalap.phtml/mediakurzusok; Buda-
pesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola http://www.
bkf.hu/index; Budapesti Gazdasági Főiskola http://
www.kkf.hu/kepzesek; Zsigmond Király Főiskola 
http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentu-
mok; Szegedi Egyetem Kommunikáció-és Médiatu-
dományi Tanszék http://media.bibl.u-szeged.hu; 
Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció-és Média-
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együt tesen kezelendő, ugyanis a könyv és 
sajtó történetének együttes kutatását számos, 
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5 Hazai viszonylatban a különböző médiumok törté-
netének filozófiai alapokon nyugvó beágyazottságával 
elsőként Nyíri Kristóf projektje foglalkozott (Nyíri 
2008). Az irodalomtudomány kultúrtudományokhoz, 
különböző médiumokhoz való viszonyát ért új kihí-
vásokat vizsgálja az ELTE Általános Irodalomtudomá-
nyi Kutatócsoportjának programja, az ahhoz kapcso-
lódó Ráció – Tudomány sorozatban. Sorozatszerkesztő: 
Bednanics Gábor és Bengi László.
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se még a fejlett nyugat-európai cégeknél is 
hosszú ideig nem vált el, és fokozottan érvé-
nyes ez a szerényebb tőkeerejű közép-európai 
vállalkozásokra. Például Magyarországon a 
könyvkiadók a könyvek mellett napilapok 
kiadását, nyomtatását is vállalták. A folyta-
tásos regény az időszaki sajtótermékek olva-
sók általi legkedveltebb és példányszámnö-
velő eleme volt, mely később ugyanannál a 
kiadónál könyv alakban jelent meg, és vált 
a könyvkiadás legsikeresebb részágazatává. 
Tehát a 19. század két médiumának történe-
tét a könyv és a nyomtatott sajtó egymás 
mellett élésének, konkurenciaharcának és a 
sajtó önállósodásának történeteként kívána-
tos leírni. 

A másik specifikum Budapest, mint egy 
létrejövő világvárosi médiacentrum szerepé-
nek kezelése. A közép-európai példáktól 
némileg eltérően, ahol a fővárosok mellett 
jelentős alközpontok alakultak ki, és éltek 
egymás mellett Csehországban, Ausztriában 
(a Németország területi tagoltságából eredő 
példákat nem is említve), Budapesten a ka-
pitalizálódással a 19. század végére az ország 
egyéb területeihez képest aránytalan üzemi, 
üzleti koncentrálódás ment végbe. Ez érvé-
nyes a könyvkereskedelemre, a könyv- és 
lapkiadásra és a nyomdaiparra is. Ezt a fajta 
szakmai koncentrációt leginkább Franciaor-
szág példájához, benne Párizs súlyához lehet 
hasonlítani. A század első felében virágzó 
vi déki kiadói-kereskedelmi központok jelen-
tősége részben politikai – közigazgatási szem-
pontból –, mint például a korábbi főváros, 
Pozsony esetében, – de főleg gazdasági szem-
pontból – Kassa, Debrecen példáját felidéz-
ve – a század végére jelentősen csökkent. 
Von záskörzetük a szűkebb régión nem volt 
képes túlterjedni, ami számos feszültség és 
érdekkonfliktus forrásává vált a fővárosi és 

vidéki szakmák művelői között az új század 
elejére. Például, ha a könyves bizományosi 
rendszert, hálózatot nézzük, a statisztikából 
kiderül, hogy 1870-től a bizományosok kö-
zött kizárólag fővárosi kereskedők dominál-
tak, ügyfeleik pedig a vidéki könyvkereske-
dők közül kerültek ki. 

A fentiekből következik, hogy a könyv- és 
sajtótörténeti kutatásokat nem kívánjuk 
kizárólagosan a társadalomtörténet kánon-
jainak megfeleltetni, és kétségtelen erőteljes 
kapcsolódásai ellenére, a kommunikációtör-
téneti kutatásoknak sem. Újszerűen kell 
megközelíteni kapcsolódásukat a politika-
történethez is, az ideológiai, uralmi tényezők 
mellett, közigazgatási tényezőket, a politikai 
részvétel kérdéseit is be kell vonni a vizsgálat 
körébe. Gyakorlatilag, praktikusan ez szá-
mos szakterületen átnyúló interdiszciplináris 
kutatást jelent, mind szemléletben, mind 
módszerben. Ez előrevetít egyfajta szemléle-
ti, módszertani és szervezeti nyitottságot, 
együttműködést a különböző diszciplínák 
művelőivel.

*

Téziseink három kutatási irányt meghatáro-
zó pilléren nyugszanak:
1. a termék (könyv, sajtó) előállításának fo-

lyamata,
2. a terjesztés folyamata,
3. a produktum fogyasztása és visszhangja. 

Vagyis a kapitalista termelés–terjesztés–
fogyasztás racionális megszervezésének, gaz-
daságtanának feltárása, valamint a termék 
társadalmi és kulturális hatásának kutatása. 
(Magától értetődő, hogy ezek az alrendszerek 
önállóan csupán mint a kutatás irányát meg-
határozó tényezők jelennek meg, a gyakorla-
ti vizsgálat során ezernyi szállal kapcsolódnak 
össze).

A termék előállítása, a termékinnováció

E kérdéskörön belül figyelembe kell venni 
– mint keretfeltétel rendszert – a 19. századi 
Magyarországon végbemenő modernizáció 
folyamatát, jellegzetességeit (a politikai-
ideológiai-jogi tényezőket, az indusztrializá-
ciót, az urbanizációt, a demográfiai jellem-
zőket, az életmódot, szabadidőt, jövedelmi 
viszonyokat, az oktatás-képzés rendszerében 
bekövetkezett változásokat). E tekintetben 
támaszkodhatunk a legújabb gazdaság- és 
vállalkozástörténeti, társadalomtörténeti, vá-
rostörténeti és művelődéstörténeti kéziköny-
vekre, folyamatban lévő kutatási programok-
ra. A cél, hogy magyarázatát adjuk annak, 
miként teremtődött meg a század második 
felében a modern, ipari méretű magyar nyel-
vű könyv- és újságkiadás, és ennek létrejötte 
miként alakította az emberek hétköznapi 
életét, kulturális szokásait. 

E kérdéskomplexum keretében vizsgálan-
dó a nyomdász, a kiadó és a kereskedő viszo-
nya, e viszonyrendszer átalakulása a hosszú 
19. század folyamán, a kiadó szerepe, kulcs-
figurává történő átértékelődése. Szükséges 
az előállítás, a kiadás vertikális koncentrációt 
teremtő modelljének leírása (a kiadó véle-
ményezi a kéziratot, megteremti a kiadvány 
anyagi fedezetét, meghatározza a példányszá-
mot és a bekerülési költséget, nyomtat, ter-
jeszt stb.). Ennek részeként a könyv és az 
újság technikai előállításában bekövetkezett 
fejlődés bemutatása (új papír- és nyomdaipa-
ri eljárások magyarországi meghonosodása). 

Vizsgálni kell a kiadvány struktúrájában, 
funkciójában bekövetkező változásokat, a 
nyel vi összetételt, s ezen összetevőkből meg 
kell határozni a hosszú 19. század (a latin és 
a német mint közvetítő nyelv fokozatos 
visszaszorulását, a nemzeti nyelven történő 

kiadás) trendjeit és ehhez kapcsolódva a ki-
adványok tartalmi összefüggéseit. Miként 
vált a magyar nyelvű könyv- és újságkiadás 
a nemzeti kultúra kohéziós erejévé, hogyan 
szolgálta az egységes modern nemzetállam 
megteremtését? Feltáró jellegű kutatásokat 
kell végeznünk a gazdasági, technikai, kultu-
rális fejlettségi szint (urbanizáció, alfabetizáció) 
és a könyv- és sajtókiadványok összetételének, 
számának és példányszámának alakulása 
közötti korreláció kimutatására. 

Különböző időmetszetekben meg kell 
ha tározni a nyomtatott sajtó domináns tí-
pusait. Kiemelt kutatási területként szüksé-
ges kezelni a napilapok történetét. Politikai 
napilapok esetében mindig az adott társadal-
mi-politikai kontextusban (lehetőségek-kor-
látok-alkalmazkodás) kell behatóan elemez-
ni a lapok politikai irányultságát, a polgári 
jogállam kialakulásában, a parlamentáris 
rendszer létrejöttében betöltött szerepüket, 
hirdetéshordozó eszközként hozzájárulásu-
kat a kapitalista piac kiépüléséhez, kultúrate-
remtő és -szervező tevékenységüket. El kell 
őket helyezni az előd és utódtípusok folyama-
tában, továbbá vizsgálni kell, miként határoz-
zák meg önmagukat, s megjelenésük milyen 
funkciót lát el, milyen társadalmi reflexiót 
vált ki. 

2004-ben az OSzK-ban rendezett sajtó-
történeti konferencián Szajbély Mihály kí-
sérletet tett a magyar sajtó modellszerű 
mozgásának rövid leírására a kezdetektől a 
19. század közepéig bezárólag (Szajbély, 2005, 
71–79.).6 Szajbély korszakolása szerint, mely 
nála egyben műfaji elhatárolódást is jelent, 
az első periodikus kiadvány ún. referáló hír-

6 Ugyanezen a konferencián a sajtótörténet helyzetét 
Gyáni Gábor a társadalomtörténet nézőpontjából 
elemezte (Gyáni, 2006, 57–64.; Sípos, 2000, 154–200.; 
Széchenyi, 2004, 1150–1163.).
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és a könyv- és sajtókiadványok összetételének, 
számának és példányszámának alakulása 
közötti korreláció kimutatására. 

Különböző időmetszetekben meg kell 
ha tározni a nyomtatott sajtó domináns tí-
pusait. Kiemelt kutatási területként szüksé-
ges kezelni a napilapok történetét. Politikai 
napilapok esetében mindig az adott társadal-
mi-politikai kontextusban (lehetőségek-kor-
látok-alkalmazkodás) kell behatóan elemez-
ni a lapok politikai irányultságát, a polgári 
jogállam kialakulásában, a parlamentáris 
rendszer létrejöttében betöltött szerepüket, 
hirdetéshordozó eszközként hozzájárulásu-
kat a kapitalista piac kiépüléséhez, kultúrate-
remtő és -szervező tevékenységüket. El kell 
őket helyezni az előd és utódtípusok folyama-
tában, továbbá vizsgálni kell, miként határoz-
zák meg önmagukat, s megjelenésük milyen 
funkciót lát el, milyen társadalmi reflexiót 
vált ki. 

2004-ben az OSzK-ban rendezett sajtó-
történeti konferencián Szajbély Mihály kí-
sérletet tett a magyar sajtó modellszerű 
mozgásának rövid leírására a kezdetektől a 
19. század közepéig bezárólag (Szajbély, 2005, 
71–79.).6 Szajbély korszakolása szerint, mely 
nála egyben műfaji elhatárolódást is jelent, 
az első periodikus kiadvány ún. referáló hír-

6 Ugyanezen a konferencián a sajtótörténet helyzetét 
Gyáni Gábor a társadalomtörténet nézőpontjából 
elemezte (Gyáni, 2006, 57–64.; Sípos, 2000, 154–200.; 
Széchenyi, 2004, 1150–1163.).
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laptípus volt. Majd 1780–1795 között a hír-
lapoktól önállósodtak az okoskodás fórumai, 
a folyóiratok. Az 1820-as években létrejött az 
első szépirodalmi almanach (Aurora). Újabb 
etap az 1830-as években, amikor az ún. referá-
ló lapoktól elvált a véleményformáló pártsaj-
tó (Jelenkor, Pesti Hírlap), illetve a tudomá-
nyos-enciklopédikus folyóiratoktól önállóvá 
váltak az első enciklopédikus jellegű szórakoz-
tató lapok, az ún. divatlapok (Regélő-Honmű-
vész). A fejlődés újabb állomása, mikor az 
1840-es években az enciklopédikus folyóira-
toktól önállósodtak az ismeretterjesztő szak-
lapok (például a Magyar Gazda), és az 1850-
es években a szakmai-tudományos lapok 
(Magyar Nyelvészet, Törvénykezési Lapok, egy-
házi, iskolai lapok stb.) 

Természetesen lehetne más lapokat is 
mo dellálni, ettől eltérő időstruktúrákat felvá-
zolni, de a kérdés alapvetően a magyar sajtó 
intenzív differenciálódásával összefüggésben 
kezd igazán izgalmassá válni, azaz a 1860-as 
évek közepétől. Ez a jövőre tekintve kijelöli 
a feladatot, vagyis egyaránt foglalkozni kell 
a legjelentősebb fővárosi és vidéki napilapok 
(pártpolitikai, független, szenzáció, bulvár; 
nappali és esti kiadás), hetilapok és folyóirat-
ok altípusainak (szaklap, irodalmi, feleke zeti, 
illusztrált szórakoztató, humoros, gyer mek-
ifjúsági, munkás és egyéb réteglap) széles 
skálájával.

 Behatóan kell vizsgálni az újság előállítá-
sának időstruktúráját, e téren a hosszú 19. 
szá zad folyamán bekövetkezett radikális vál-
tozásokkal összefüggésben indokolt bemu-
tatni a távközlési forradalom eszközeit és az 
információgyűjtés intézményesedését, a hír-
forgalom és hírkereskedelem önálló iparággá 
való növekedését, stratégiai, pénzügyi specia-
lizálódásának jelentőségét, bekapcsolódásun-
kat a Monarchia és az európai hírügynöksé-

gek vérkeringésébe. Mindezeknek a lapkészí-
tés re gyakorolt hatását, a szerkesztőségekben 
és nyomdákban a munkafolyamatok felgyor-
su lását, a tömegtájékoztatás kiépülését, a 
közvélemény kialakulásának folyamatát, 
manipulációját is fel kell tárni. 

Mind a könyv-, mind a sajtótörténeten 
belül szükséges bemutatni a specializálódás 
mértékét, jellemzőit. Nem elhanyagolható 
a szabványosítás, a sorozatok, a szerzői jogok, 
az utánnyomás, a kalózkiadások problema-
tikája sem. 

 Kiemelten kezelendő a könyv- és újság-
kiadó cégek, kiadói székházak története mint 
tőkés üzem működése. A korporatív céhes 
iparűzéstől és kereskedelemtől a családi vál-
lalkozáson át, a részvénytársaságok működé-
séig vezető út, az üzleti koncentráció folya-
matának megrajzolása. A század utolsó har-
madától a tőkeigény tényező felértékelődését, 
a bankok, hitelintézetek befolyásának vizs-
gálatát is el kell végezni. A termékinnováció 
kutatásának elengedhetetlen részét képezi a 
vállalkozásban részt vevő személyek bemutatá-
sa: egyrészt a vállalkozói karrierminták feltá-
rása, másrészt a vállalkozásban részt vevő 
személyzet kvantitatív és kvalitatív vizsgálata, 
a professzionalizálódás feltárása, e értelmisé-
gi foglalkozási csoportok társadalomtörténe-
ti helyének megállapítása, az egyéni karrier-
pályák megrajzolása. Különös tekintettel az 
újságíró szakma kialakulására, a benne részt-
vevőkre. Ezen a téren Sipos Balázs tett úttö-
rő lépéseket e szakmai csoport két világhá-
ború közti működésének feltárásával (Sipos, 
2004). Azonban már a századfordulóra egy 
közel ezerfős csoport kialakulásáról van szó, 
melynek prozopográfiai vizsgálata olyan tár-
sadalomtörténeti összefüggésekre is rávilágít-
hat, mint például, hogy milyen mértékű a 
csoport önrekrutációja, fluktuációja, s meny-

nyire érvényes a korabeli közkeletű véle kedés, 
hogy köreikben zsidó túlsúly jellemző. 

A terjesztés, a disztribúció
(A szállítás, forgalmazás és értékesítés módjai)

Hangsúlyozott kutatási irány a könyvvel, 
saj tóval való kereskedés, mint a könyv és 
saj tó előállítási folyamatának középső, közve-
títő láncszeme. Vizsgálandó, mint gazdasági 
ágazat, mint a szellemi, irodalmi élet javainak 
közvetítője, terjesztője. Vagyis a kereskede-
lem kettős funkciójának bemutatása, amely 
az elmúlt évtizedek külföldi kultúrtörténeti 
és irodalomszociológiai kutatásainak sikeres 
irányzata. Az elmúlt időszakban e területen 
magyar nyelven is több összegző kézikönyv, 
tanulmány született, vagy megjelenés előtt 
áll, melyek fontos építőkövei lehetnek a ma 
még töredékes összképnek (Kiemelendő: 
Kókay, 1997).

A század második felében tömegtermelés-
re történő fokozatos áttérés alapvető válto-
zásokat indít az értékesítési rendszerek gya-
korlatában. Ami a kutatásban a továbblépés 
irányait illeti, elsőrendű fontossággal bír az 
országos, nemzeti könyv- és újságpiac (nyom-
tatványpiac) megteremtődésének és kiteljese-
désének bemutatása, a koncentráció folya-
matának, a tömegpiac ismérveinek (a hír és 
az áruk szabad áramlása, a keresleti piacot 
miként váltja fel a kínálati piac) leírása. A 
változások tényezőjeként figyelembe kell 
venni a politikai struktúrát, az állami intéz-
kedések eszköztárát; a tiltás és a szabályozás 
politikai, jogi, adminisztrációs, gazdasági 
befolyásoló technikáit, a dereguláció mérté-
két, a modernizálódó munkafeltételeket, az 
infrastruktúrát (vasút, posta) és a potenciális 
olvasótábort. Be kell mutatni a kulturális 
közvetítők helyzetének átalakulását, az iro-
dalmi tér újjászerveződését. 

Fontos behatóan elemezni azt a kérdést, 
hogy a modern magyar könyvkiadást az 
ipari forradalom térhódítása és a technikai 
újítások alapozták-e meg, vagy a legújabb 
gazdaságtörténeti kutatások nyomán a piac 
és a kereslet bővülése időben megelőzte-e a 
technikai innovációt? Kutatandó a termékek 
előállítási költségeinek csökkenése, e célból 
a könyvek kiadásának időszaki sajtótermé-
kekkel párosított piacra juttatásának mecha-
nizmusa, elterjedése. 

Különböző időmetszetekben és területi 
megoszlásban fel kell tárni a hálózatként 
szer veződő könyv- és újságpiac működési 
funkcióit (értékesítési technikák, elszámolá-
si rendszerek, rabatt). Meg kell adni a terjesz-
tési hálózat tipológiáját, vizsgálni szükséges 
a vásári, házaló értékesítést, a könyvkereske-
delem különböző szektorait; a szortimentet, 
a kiadói könyvkereskedés befolyásának nö-
vekedését, az antikvár kereskedelmet, zene-
mű-kereskedelmet, a kolportázst, és a bizo-
mányosi üzletet, valamint a részüzletet mint 
két közép-európai jellegzetességet. Be kell 
mutatni, hogy a század utolsó harmadában 
miként lép ki a nagyvárosokban a hagyomá-
nyos kereskedelem a zárt térből, hogyan 
hódítja meg a semleges köztereket (utcai 
könyves- és újságkioszkok, pályaudvari áru-
sok, rikkancsok). Vizsgálni kell a folyamat-
ban részt vevő személyek szerepkörét, hogy 
miként változik a könyvkereskedő fogalma, 
és az új típusú kiadó-vállalkozónak a terjesz-
tésben elnyert kulcspozícióját. Valamint a 
kizárólagosan szállításra, terjesztésre szako-
sodott irodák, vállalkozások megjelenését.

Be kell mutatni a termék marketingjét 
mint a kialakuló tömegpiac elengedhetetlen 
elemét; az új piaci terjesztési technikák, a 
rek lámtevékenység elterjedését: az újsághir-
detést, plakátokat, nyomdai, kereskedői, ki-
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laptípus volt. Majd 1780–1795 között a hír-
lapoktól önállósodtak az okoskodás fórumai, 
a folyóiratok. Az 1820-as években létrejött az 
első szépirodalmi almanach (Aurora). Újabb 
etap az 1830-as években, amikor az ún. referá-
ló lapoktól elvált a véleményformáló pártsaj-
tó (Jelenkor, Pesti Hírlap), illetve a tudomá-
nyos-enciklopédikus folyóiratoktól önállóvá 
váltak az első enciklopédikus jellegű szórakoz-
tató lapok, az ún. divatlapok (Regélő-Honmű-
vész). A fejlődés újabb állomása, mikor az 
1840-es években az enciklopédikus folyóira-
toktól önállósodtak az ismeretterjesztő szak-
lapok (például a Magyar Gazda), és az 1850-
es években a szakmai-tudományos lapok 
(Magyar Nyelvészet, Törvénykezési Lapok, egy-
házi, iskolai lapok stb.) 

Természetesen lehetne más lapokat is 
mo dellálni, ettől eltérő időstruktúrákat felvá-
zolni, de a kérdés alapvetően a magyar sajtó 
intenzív differenciálódásával összefüggésben 
kezd igazán izgalmassá válni, azaz a 1860-as 
évek közepétől. Ez a jövőre tekintve kijelöli 
a feladatot, vagyis egyaránt foglalkozni kell 
a legjelentősebb fővárosi és vidéki napilapok 
(pártpolitikai, független, szenzáció, bulvár; 
nappali és esti kiadás), hetilapok és folyóirat-
ok altípusainak (szaklap, irodalmi, feleke zeti, 
illusztrált szórakoztató, humoros, gyer mek-
ifjúsági, munkás és egyéb réteglap) széles 
skálájával.

 Behatóan kell vizsgálni az újság előállítá-
sának időstruktúráját, e téren a hosszú 19. 
szá zad folyamán bekövetkezett radikális vál-
tozásokkal összefüggésben indokolt bemu-
tatni a távközlési forradalom eszközeit és az 
információgyűjtés intézményesedését, a hír-
forgalom és hírkereskedelem önálló iparággá 
való növekedését, stratégiai, pénzügyi specia-
lizálódásának jelentőségét, bekapcsolódásun-
kat a Monarchia és az európai hírügynöksé-

gek vérkeringésébe. Mindezeknek a lapkészí-
tés re gyakorolt hatását, a szerkesztőségekben 
és nyomdákban a munkafolyamatok felgyor-
su lását, a tömegtájékoztatás kiépülését, a 
közvélemény kialakulásának folyamatát, 
manipulációját is fel kell tárni. 

Mind a könyv-, mind a sajtótörténeten 
belül szükséges bemutatni a specializálódás 
mértékét, jellemzőit. Nem elhanyagolható 
a szabványosítás, a sorozatok, a szerzői jogok, 
az utánnyomás, a kalózkiadások problema-
tikája sem. 

 Kiemelten kezelendő a könyv- és újság-
kiadó cégek, kiadói székházak története mint 
tőkés üzem működése. A korporatív céhes 
iparűzéstől és kereskedelemtől a családi vál-
lalkozáson át, a részvénytársaságok működé-
séig vezető út, az üzleti koncentráció folya-
matának megrajzolása. A század utolsó har-
madától a tőkeigény tényező felértékelődését, 
a bankok, hitelintézetek befolyásának vizs-
gálatát is el kell végezni. A termékinnováció 
kutatásának elengedhetetlen részét képezi a 
vállalkozásban részt vevő személyek bemutatá-
sa: egyrészt a vállalkozói karrierminták feltá-
rása, másrészt a vállalkozásban részt vevő 
személyzet kvantitatív és kvalitatív vizsgálata, 
a professzionalizálódás feltárása, e értelmisé-
gi foglalkozási csoportok társadalomtörténe-
ti helyének megállapítása, az egyéni karrier-
pályák megrajzolása. Különös tekintettel az 
újságíró szakma kialakulására, a benne részt-
vevőkre. Ezen a téren Sipos Balázs tett úttö-
rő lépéseket e szakmai csoport két világhá-
ború közti működésének feltárásával (Sipos, 
2004). Azonban már a századfordulóra egy 
közel ezerfős csoport kialakulásáról van szó, 
melynek prozopográfiai vizsgálata olyan tár-
sadalomtörténeti összefüggésekre is rávilágít-
hat, mint például, hogy milyen mértékű a 
csoport önrekrutációja, fluktuációja, s meny-

nyire érvényes a korabeli közkeletű véle kedés, 
hogy köreikben zsidó túlsúly jellemző. 

A terjesztés, a disztribúció
(A szállítás, forgalmazás és értékesítés módjai)

Hangsúlyozott kutatási irány a könyvvel, 
saj tóval való kereskedés, mint a könyv és 
saj tó előállítási folyamatának középső, közve-
títő láncszeme. Vizsgálandó, mint gazdasági 
ágazat, mint a szellemi, irodalmi élet javainak 
közvetítője, terjesztője. Vagyis a kereskede-
lem kettős funkciójának bemutatása, amely 
az elmúlt évtizedek külföldi kultúrtörténeti 
és irodalomszociológiai kutatásainak sikeres 
irányzata. Az elmúlt időszakban e területen 
magyar nyelven is több összegző kézikönyv, 
tanulmány született, vagy megjelenés előtt 
áll, melyek fontos építőkövei lehetnek a ma 
még töredékes összképnek (Kiemelendő: 
Kókay, 1997).

A század második felében tömegtermelés-
re történő fokozatos áttérés alapvető válto-
zásokat indít az értékesítési rendszerek gya-
korlatában. Ami a kutatásban a továbblépés 
irányait illeti, elsőrendű fontossággal bír az 
országos, nemzeti könyv- és újságpiac (nyom-
tatványpiac) megteremtődésének és kiteljese-
désének bemutatása, a koncentráció folya-
matának, a tömegpiac ismérveinek (a hír és 
az áruk szabad áramlása, a keresleti piacot 
miként váltja fel a kínálati piac) leírása. A 
változások tényezőjeként figyelembe kell 
venni a politikai struktúrát, az állami intéz-
kedések eszköztárát; a tiltás és a szabályozás 
politikai, jogi, adminisztrációs, gazdasági 
befolyásoló technikáit, a dereguláció mérté-
két, a modernizálódó munkafeltételeket, az 
infrastruktúrát (vasút, posta) és a potenciális 
olvasótábort. Be kell mutatni a kulturális 
közvetítők helyzetének átalakulását, az iro-
dalmi tér újjászerveződését. 

Fontos behatóan elemezni azt a kérdést, 
hogy a modern magyar könyvkiadást az 
ipari forradalom térhódítása és a technikai 
újítások alapozták-e meg, vagy a legújabb 
gazdaságtörténeti kutatások nyomán a piac 
és a kereslet bővülése időben megelőzte-e a 
technikai innovációt? Kutatandó a termékek 
előállítási költségeinek csökkenése, e célból 
a könyvek kiadásának időszaki sajtótermé-
kekkel párosított piacra juttatásának mecha-
nizmusa, elterjedése. 

Különböző időmetszetekben és területi 
megoszlásban fel kell tárni a hálózatként 
szer veződő könyv- és újságpiac működési 
funkcióit (értékesítési technikák, elszámolá-
si rendszerek, rabatt). Meg kell adni a terjesz-
tési hálózat tipológiáját, vizsgálni szükséges 
a vásári, házaló értékesítést, a könyvkereske-
delem különböző szektorait; a szortimentet, 
a kiadói könyvkereskedés befolyásának nö-
vekedését, az antikvár kereskedelmet, zene-
mű-kereskedelmet, a kolportázst, és a bizo-
mányosi üzletet, valamint a részüzletet mint 
két közép-európai jellegzetességet. Be kell 
mutatni, hogy a század utolsó harmadában 
miként lép ki a nagyvárosokban a hagyomá-
nyos kereskedelem a zárt térből, hogyan 
hódítja meg a semleges köztereket (utcai 
könyves- és újságkioszkok, pályaudvari áru-
sok, rikkancsok). Vizsgálni kell a folyamat-
ban részt vevő személyek szerepkörét, hogy 
miként változik a könyvkereskedő fogalma, 
és az új típusú kiadó-vállalkozónak a terjesz-
tésben elnyert kulcspozícióját. Valamint a 
kizárólagosan szállításra, terjesztésre szako-
sodott irodák, vállalkozások megjelenését.

Be kell mutatni a termék marketingjét 
mint a kialakuló tömegpiac elengedhetetlen 
elemét; az új piaci terjesztési technikák, a 
rek lámtevékenység elterjedését: az újsághir-
detést, plakátokat, nyomdai, kereskedői, ki-
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adói könyvjegyzékeket, újságkatalógusokat, 
az éves előfizetési rendszereket, a hirdetési 
irodák működését, a kirakatok, az üzletberen-
dezések átalakulását, a kiadói székházakban 
működő kiadóhivatalokat mint a közvetlen 
közönségkapcsolat eszközeit, és mindezek 
hatását a fogyasztásra. 

A professzionalizáció folyamatának részét 
képezi az előállításra, kiadásra, terjesztésre 
vonatkozó szakmai, érdekvédelmi és jóléti 
szervezetek kiépülésének vizsgálata mint a 
szakmai munkafeltételek meghatározásának, 
a konfliktusforrások és érdekellentétek keze-
lésének (Budapest–vidék), a szakmai-etikai 
kó dexek kialakításának, a szakmai utánpótlás 
nevelésének intézményesített formái. Mind-
ezen kérdéskörök vizsgálata során rá kell 
világítani, hogy a Magyarországon lejátszódó 
folyamatok miként illeszkednek az európai 
trendekhez, melyek a nemzeti, regionális, 
lo kális sajátosságok. 

A produktum fogyasztása és befogadása 
(recepció és olvasástörténet) 

E kutatási alprogram fókuszában leegyszerű-
sítve arra keresünk választ, ki, hol, mikor, mit 
olvas. Egy adott korszakban a könyv és újság 
használati módjainak, típusainak és az azok-
hoz tapadó jelentések feltárása a könyvésze-
ti kutatások egyik legnehezebben megragad-
ható ága. Az olvasás a jelenben zajló, meg le-
he tősen szubjektív gyakorlat. Az olvasók 
ritkán számolnak be ilyen irányú tevékeny-
ségükről, legtöbbször csak közvetett források-
ra támaszkodhatunk. 

A folyamat megértéséhez vizsgálni szük-
séges az olvasó és az olvasás szocio-kulturális 
tényezőit, az olvasandó termékhez való hoz-
zájutás körülményeit, esélyeit, az olvasási 
szükségletek és szokások változásait. Az olva-
só társadalmi-kulturális pozícióinak megha-

tározásához figyelembe kell venni demográ-
fiai tényezőket (élettartam, nemek), lakóhe-
lyi megoszlást (város-vidék), réteg- és jöve-
delmi helyzetet, szakmai-felekezeti megosz-
lást, az alfabetizáció és iskolázottság mértékét 
mint új fogyasztási és olvasási szokásokat 
generáló tényezőket. 

Az olvasási szükségletek és szokások a 
modern polgári liberális állam és bürokrácia 
változó igényeinek figyelembevételével, a 
társadalmi nyilvánosság fogalmának haber-
masi értelmezésével és meghaladásával írha-
tóak le. A korszak kulcskérdése: miként válik 
a sajtó a modern magyar közvélemény szó-
csövévé, visszhangjává. Az olvasóközönség 
kiszélesedését, a 19. század olvasási gyakorla-
tát kifejezetten úgy kell bemutatni, mint az 
extenzív olvasásra történő fokozatos átállást. 
Ebben az értelemben is kiemelkedő szerepet 
játszanak az időszaki sajtótermékek, melyek 
eleve extenzív olvasást igényelnek. 

A fogyasztási tendenciák megállapítása, a 
változások nyomon követése makro- és mik-
roanalízis kombinációjával tárható fel. Az 
eladott könyvek jegyzéke, a könyv- és újságol-
vasás privát, nyilvános és félnyilvános közös-
ségi tereinek (magánkönyvtárak, olvasókö-
rök, kávéházak, klubok, kaszinók, kölcsön-
könyvtárak, iskolai könyvtárak, városi- és 
községi könyvtárak) működésének, állomá-
nyának és olvasói összetételének vizsgálata 
visz közelebb ehhez. A kutatásnak ki kell 
terjednie a társadalmi rétegződéssel összefüg-
gésben ízlésszociológiai vizsgálatokra, annak 
megállapítására, hogy a közönség részéről 
milyen választási, ízlésbeli preferenciák éltek 
egymás mellett.7

*

7 Az előző évszázadok olvasáskultúrájára lásd jelzéssze-
rűen: Monok, 2008, a 19. századra, Hudi, 2009.

A hármas kutatási erővonal perspektívájában 
az alapkutatásokhoz szükségessé válik az idő-
struktúrák kijelölése, az eddigi kutatások 
módszertanának kiszélesítése; új for ráscso-
portok bevonása és megszólaltatása.

A kutatás időhatárait a magyar fejlődé si 
modell elemei határolják be. A projekt a 
braudeli értelemben vett hosszú 19. század 
lefedését tűzi ki célul, de alapul véve a fenti 
kutatási irányelveket (az iparszerű könyv- és 
újságkiadás megjelenését) az 1850–1920 kö-
zötti időszakra fókuszál. Ezen belül a vizsgá-
lat céljára két alkorszakot különít el. Az első 
fejlődési szakasz 1850–70, a második 1870–
1920; az időhatárok flexibilisen ke ze lendők. 

Módszertant tekintve, a mikro- és mak-
rotörténeti megközelítés mellett, a kompara-
tisztikára tevődnek a hangsúlyok. Meghalad-
va az eddigi gyakorlatot, a 19. századi magyar 
könyv- és sajtótörténetet a nemzeti kereteken 
túllépve, az európai könyv- és sajtótörténet-
be ágyazva, – mindenekelőtt a Habsburg 
Bi rodalom részeként, figyelembe véve a né-
metországi kapcsolati hálót is –, célszerű el-
helyezni. Vagyis, a modern könyv- és sajtó-
történetnél nem kizárólagosan a nemzeti és 
államhatárokat kell kiindulópontként figye-
lembe venni, hanem legfőképpen a struktu-
rálisan és funkcionálisan összetartozó eleme-
ket. Ez természetesen messze nemcsak 
mód  szertani, hanem szemléleti kérdés is.8

Az összehasonlító módszer kétségtelen 
előnye, hogy rávilágíthat a különbségek és 
azo nosságok logikája mentén az egyes régi-
ók eltérő fejlődési modelljeire. Ezáltal a 
nemzeti fejlődési pálya megrajzolását is pon-
tosíthatja. Például a nemzeti sajátosságok, 
az egyediség jelenségei viszonylagossá válnak, 
új dimenzióba kerülhetnek, a könyv- és 
újságkiadás és a nemzeti identitás közötti 
eddig megrajzolt, eddig meglehetősen egye-
nes irányú ideologikus kapcsolat átértékelőd-
het. Alkalmazásával a nemzeti kánonok, 
se matizmusok elkerülhetők, újraértelmez-
hetővé válnak.

Ami a forrásbázist illeti, elengedhetetlen 
a megfelelő bibliográfiai háttér. A Nemzeti 
Könyvtárban épülőfélben vannak a korszak-
ra vonatkozó magyarországi és külföldön 
nyomtatott magyar nyelvű, valamint a ha-
zánkban megjelent idegen nyelvű könyvek 
és sajtótermékek online megjelenésű retro-
spektív bibliográfiái. Ezek tartalmazni fogják 
a magyarországi és külföldi magyar nyelvű 
könyvek történeti adatbázisát 1801–1920 kö-
zött, továbbá a magyarországi és külföldi 
magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok adat-
bázisát 1705–1985 között. Amíg elkészül, 
addig is tájékozódhatunk, hiszen 2009. ja-
nuárjától az Országos Széchényi Könyvtár 
hon lapján elérhető az eddig már nyomtatott 
formában megjelent bibliográfiák teljes tar-

8 Ennek alátámasztására egyetlen példa: az 1990-es évek 
végén osztrák részről Peter R. Frank irányításával elin-
dult az ún. Thopographieprojekt, mely közép-európai 
összefogással a Habsburg Birodalom könyves központ-
jainak feltárását tűzte ki célul. Az osztrák részről az 
időhatárokat minden régióra egységesen 1750–1850 
között húzták meg. Elsőként a bécsi kötet jelent meg, 
melynek tanulsága Bécs–Budapest példáját összeha-
sonlítva, hogy nálunk cirka harminc-ötven év fáziselto-
lódás észlelhető. A készülő Budapest-kötetnél a forrá-
sok alapján a bécsi anyaghoz képest a fejlődési tenden-

ciát figyelembe véve indokolt lenne az időhatárok el- és 
kitolása. Vagyis, nálunk inkább az 1750–1850 közötti 
korszaknak az 1800–1840–1870 közötti periódus felel-
tethető meg (Frank – Frimmel, 2008). A könyv- és 
sajtótörténeti kutatások európai, különösen közép-
európai kontextusba helyezésének szükségességéről 
lásd továbbá Henri-Jean Martin Histoire du livre című 
műve megjelenésének 50. évfordulójára rendezett 
konferencia előadásainak gyűjteményes kötetét, külö-
nös tekintettel Johannes Frimmel tanulmányára 
(Frimmel, 2009,183–197.).
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adói könyvjegyzékeket, újságkatalógusokat, 
az éves előfizetési rendszereket, a hirdetési 
irodák működését, a kirakatok, az üzletberen-
dezések átalakulását, a kiadói székházakban 
működő kiadóhivatalokat mint a közvetlen 
közönségkapcsolat eszközeit, és mindezek 
hatását a fogyasztásra. 

A professzionalizáció folyamatának részét 
képezi az előállításra, kiadásra, terjesztésre 
vonatkozó szakmai, érdekvédelmi és jóléti 
szervezetek kiépülésének vizsgálata mint a 
szakmai munkafeltételek meghatározásának, 
a konfliktusforrások és érdekellentétek keze-
lésének (Budapest–vidék), a szakmai-etikai 
kó dexek kialakításának, a szakmai utánpótlás 
nevelésének intézményesített formái. Mind-
ezen kérdéskörök vizsgálata során rá kell 
világítani, hogy a Magyarországon lejátszódó 
folyamatok miként illeszkednek az európai 
trendekhez, melyek a nemzeti, regionális, 
lo kális sajátosságok. 

A produktum fogyasztása és befogadása 
(recepció és olvasástörténet) 

E kutatási alprogram fókuszában leegyszerű-
sítve arra keresünk választ, ki, hol, mikor, mit 
olvas. Egy adott korszakban a könyv és újság 
használati módjainak, típusainak és az azok-
hoz tapadó jelentések feltárása a könyvésze-
ti kutatások egyik legnehezebben megragad-
ható ága. Az olvasás a jelenben zajló, meg le-
he tősen szubjektív gyakorlat. Az olvasók 
ritkán számolnak be ilyen irányú tevékeny-
ségükről, legtöbbször csak közvetett források-
ra támaszkodhatunk. 

A folyamat megértéséhez vizsgálni szük-
séges az olvasó és az olvasás szocio-kulturális 
tényezőit, az olvasandó termékhez való hoz-
zájutás körülményeit, esélyeit, az olvasási 
szükségletek és szokások változásait. Az olva-
só társadalmi-kulturális pozícióinak megha-

tározásához figyelembe kell venni demográ-
fiai tényezőket (élettartam, nemek), lakóhe-
lyi megoszlást (város-vidék), réteg- és jöve-
delmi helyzetet, szakmai-felekezeti megosz-
lást, az alfabetizáció és iskolázottság mértékét 
mint új fogyasztási és olvasási szokásokat 
generáló tényezőket. 

Az olvasási szükségletek és szokások a 
modern polgári liberális állam és bürokrácia 
változó igényeinek figyelembevételével, a 
társadalmi nyilvánosság fogalmának haber-
masi értelmezésével és meghaladásával írha-
tóak le. A korszak kulcskérdése: miként válik 
a sajtó a modern magyar közvélemény szó-
csövévé, visszhangjává. Az olvasóközönség 
kiszélesedését, a 19. század olvasási gyakorla-
tát kifejezetten úgy kell bemutatni, mint az 
extenzív olvasásra történő fokozatos átállást. 
Ebben az értelemben is kiemelkedő szerepet 
játszanak az időszaki sajtótermékek, melyek 
eleve extenzív olvasást igényelnek. 

A fogyasztási tendenciák megállapítása, a 
változások nyomon követése makro- és mik-
roanalízis kombinációjával tárható fel. Az 
eladott könyvek jegyzéke, a könyv- és újságol-
vasás privát, nyilvános és félnyilvános közös-
ségi tereinek (magánkönyvtárak, olvasókö-
rök, kávéházak, klubok, kaszinók, kölcsön-
könyvtárak, iskolai könyvtárak, városi- és 
községi könyvtárak) működésének, állomá-
nyának és olvasói összetételének vizsgálata 
visz közelebb ehhez. A kutatásnak ki kell 
terjednie a társadalmi rétegződéssel összefüg-
gésben ízlésszociológiai vizsgálatokra, annak 
megállapítására, hogy a közönség részéről 
milyen választási, ízlésbeli preferenciák éltek 
egymás mellett.7

*

7 Az előző évszázadok olvasáskultúrájára lásd jelzéssze-
rűen: Monok, 2008, a 19. századra, Hudi, 2009.

A hármas kutatási erővonal perspektívájában 
az alapkutatásokhoz szükségessé válik az idő-
struktúrák kijelölése, az eddigi kutatások 
módszertanának kiszélesítése; új for ráscso-
portok bevonása és megszólaltatása.

A kutatás időhatárait a magyar fejlődé si 
modell elemei határolják be. A projekt a 
braudeli értelemben vett hosszú 19. század 
lefedését tűzi ki célul, de alapul véve a fenti 
kutatási irányelveket (az iparszerű könyv- és 
újságkiadás megjelenését) az 1850–1920 kö-
zötti időszakra fókuszál. Ezen belül a vizsgá-
lat céljára két alkorszakot különít el. Az első 
fejlődési szakasz 1850–70, a második 1870–
1920; az időhatárok flexibilisen ke ze lendők. 

Módszertant tekintve, a mikro- és mak-
rotörténeti megközelítés mellett, a kompara-
tisztikára tevődnek a hangsúlyok. Meghalad-
va az eddigi gyakorlatot, a 19. századi magyar 
könyv- és sajtótörténetet a nemzeti kereteken 
túllépve, az európai könyv- és sajtótörténet-
be ágyazva, – mindenekelőtt a Habsburg 
Bi rodalom részeként, figyelembe véve a né-
metországi kapcsolati hálót is –, célszerű el-
helyezni. Vagyis, a modern könyv- és sajtó-
történetnél nem kizárólagosan a nemzeti és 
államhatárokat kell kiindulópontként figye-
lembe venni, hanem legfőképpen a struktu-
rálisan és funkcionálisan összetartozó eleme-
ket. Ez természetesen messze nemcsak 
mód  szertani, hanem szemléleti kérdés is.8

Az összehasonlító módszer kétségtelen 
előnye, hogy rávilágíthat a különbségek és 
azo nosságok logikája mentén az egyes régi-
ók eltérő fejlődési modelljeire. Ezáltal a 
nemzeti fejlődési pálya megrajzolását is pon-
tosíthatja. Például a nemzeti sajátosságok, 
az egyediség jelenségei viszonylagossá válnak, 
új dimenzióba kerülhetnek, a könyv- és 
újságkiadás és a nemzeti identitás közötti 
eddig megrajzolt, eddig meglehetősen egye-
nes irányú ideologikus kapcsolat átértékelőd-
het. Alkalmazásával a nemzeti kánonok, 
se matizmusok elkerülhetők, újraértelmez-
hetővé válnak.

Ami a forrásbázist illeti, elengedhetetlen 
a megfelelő bibliográfiai háttér. A Nemzeti 
Könyvtárban épülőfélben vannak a korszak-
ra vonatkozó magyarországi és külföldön 
nyomtatott magyar nyelvű, valamint a ha-
zánkban megjelent idegen nyelvű könyvek 
és sajtótermékek online megjelenésű retro-
spektív bibliográfiái. Ezek tartalmazni fogják 
a magyarországi és külföldi magyar nyelvű 
könyvek történeti adatbázisát 1801–1920 kö-
zött, továbbá a magyarországi és külföldi 
magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok adat-
bázisát 1705–1985 között. Amíg elkészül, 
addig is tájékozódhatunk, hiszen 2009. ja-
nuárjától az Országos Széchényi Könyvtár 
hon lapján elérhető az eddig már nyomtatott 
formában megjelent bibliográfiák teljes tar-

8 Ennek alátámasztására egyetlen példa: az 1990-es évek 
végén osztrák részről Peter R. Frank irányításával elin-
dult az ún. Thopographieprojekt, mely közép-európai 
összefogással a Habsburg Birodalom könyves központ-
jainak feltárását tűzte ki célul. Az osztrák részről az 
időhatárokat minden régióra egységesen 1750–1850 
között húzták meg. Elsőként a bécsi kötet jelent meg, 
melynek tanulsága Bécs–Budapest példáját összeha-
sonlítva, hogy nálunk cirka harminc-ötven év fáziselto-
lódás észlelhető. A készülő Budapest-kötetnél a forrá-
sok alapján a bécsi anyaghoz képest a fejlődési tenden-

ciát figyelembe véve indokolt lenne az időhatárok el- és 
kitolása. Vagyis, nálunk inkább az 1750–1850 közötti 
korszaknak az 1800–1840–1870 közötti periódus felel-
tethető meg (Frank – Frimmel, 2008). A könyv- és 
sajtótörténeti kutatások európai, különösen közép-
európai kontextusba helyezésének szükségességéről 
lásd továbbá Henri-Jean Martin Histoire du livre című 
műve megjelenésének 50. évfordulójára rendezett 
konferencia előadásainak gyűjteményes kötetét, külö-
nös tekintettel Johannes Frimmel tanulmányára 
(Frimmel, 2009,183–197.).
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talma.9 Ez egészül ki a szintén a Nemzeti 
Könyvtárban készülő nyomdai adatbázissal, 
az ún. Clavissal (Clavis Typographorum Re gio-
nis Carpathicae), mely közel ötszáz évet fel-
ölelve az egész Kárpát-medencében műkö-
dött nyomdák, nyomdászok és nyomdahe-
lyek adatait tartalmazza.10 

A könyv- és sajtótörténet tipológiájá hoz 
az első durvább megközelítésű erővonalat a 
statisztika képviseli. Ennek magában kell 
foglalnia a könyv és a sajtó, valamint az egyéb 
nyomtatott termékek statisztikáját (a kiad-
ványok számát, példányszámát, tematikai, 
nyelvi megoszlását, a dominancia meg állapí-
tását, az ellentmondásos adatok kontrollfor-
rások bevonása általi feloldását), a termelési 
struktúrák statisztikáját (nyomdák, kiadók), 
a terjesztő hálózat statisztikáját (kereskedések), 
valamint a termelési és terjesztési folyamat-
ban részt vevő személyek statisztikáját, és a 
könyvtárak statisztikáját. A könyv és az újság 
történetének egykorú statisztikáit azonban 
szigorú forráskritika mellett használhatjuk 
fel, elsősorban a termékek számának, nyelvi 
összetételének megállapításakor, problema-

tikusabb példányszámok megállapításakor. 
Feltétlen szük séges, hogy az ellentmondásos 
adatokat kontrollforrások bevonásával old-
juk fel, a különböző adatfelvételi módszerrel 
dolgozó statisztikákat kompatibilissé tegyük. 
Az ehhez szükséges módszertan kidolgozása 
megkerülhetetlen feladat.

Ám a finomabb mikroszintű elemzések-
hez elengedhetetlen az irodalmi és politikatör-
téneti megközelítésen túl, a gazda sági-, tár-
sadalomtörténeti és kultúrtörténeti irányult-
ságból eredően új vagy kellően ki nem ak-
názott levéltári és kézirattári forráscsoportok 
bevonása a kutatásba. Ilyenek lehetnek a 
cenzurális akták, privilégiumok, koncessziók, 
cégbírósági iratok, üzleti körlevelek, kiadók 
és szerkesztőségek iratanyaga, előfizetési listák, 
körkérdések, köz vélemény-kutatások, szak-
mai, testületi, egyesületi iratanyagok, perira-
tok, adóívek, végrendeletek, hagyatéki leltá-
rak, anyakönyvek, banki iratok, minisztéri-
umi iratanyagok, személyes dokumentumok: 
(levél, memoár, napló), képi dokumentációs 
anyagok (a fametszettől a fényképig). E for-
ráscsoportok szisztematikus feltárása a Res 
lib raria Hun gariae Kutatócsoport részéről 
megkezdődött, és erre alapozva elindult egy 
adatbázis építése. Az adatbázis tartalmazni 
fogja az alábbi relációkat: az intézmény nevét, 
(a dokumentum lelőhelye), az elérési utat 
(le véltári iktató szám), a dokumentum tárgyle-
írását, a tárgy  évet, tárgytípust (pl. alapszabály, 
illeték stb.), a közreműködő személyeket, 
testületeket, azok foglalkozását, a dokumen-
tumban fellelhető helyiségneveket, a kiad-
vány típusát, valamint a dokumentumról 
ké szült fotót. Ezután következik az így ki-
nyert szöveg fel dolgozása és kiértékelése. 

 Meggyőződésünk, hogy ezáltal hasznos 
történeti-politikai, gazdaságtörténeti, kultúr-
történeti, könyv- és sajtótörténeti, életrajzi 

9 http//:www.oszk.hu Az MNB-linkre klikkelve tizen-
egy nyelven tájékozódhatunk az egykorú és kurrens 
bibliográfiákról digitalizált formában. A baloldali me-
zőben találhatók és tartalmilag elérhetők a Magyaror-
szágon már nyomtatott változatban megjelent könyv- 
és sajtóbibliográfiák. Többek között a sajtóbibliográfia 
az 1705–1867 közötti periódusra, mely a történelmi 
Magyarország területén kiadott és nyomtatott magyar 
és idegen nyelvű (túlnyomórészt német) hírlapokat és 
folyóiratok adatait tartalmazza részletes címleírással, 
szekunder irodalommal, lelőhellyel és egyéb mutatók-
kal kiegészítve. A jobboldali mezőben a kurrens és a 
készülő bibliográfiákról nyerhetünk információkat. 
Va lamint megtalálható az egyelőre csak könyv formá-
tumban megje lent legújabb, a Ferenczyné Wendelin 
Lídia által összeállított, a két világháború korszakát 
lefedő sajtóbibliográfia (Ferenczyné Wendelin, 2010)
10 http://typographia.oszk.hu

tudáskontextust nyerhetünk. A fent számba 
vett kutatási irányvonalak és az adatbázisok, 
bibliográfiák együttese előreláthatólag hosszú 
évtizedekre új utakat rajzolna ki és tudásbá-
zist szolgáltatna a kutatás számára. 
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sa dalomtörténet, könyv- és sajtótörténet mint 
kommunikációtörténet, termékinnováció, disz-
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talma.9 Ez egészül ki a szintén a Nemzeti 
Könyvtárban készülő nyomdai adatbázissal, 
az ún. Clavissal (Clavis Typographorum Re gio-
nis Carpathicae), mely közel ötszáz évet fel-
ölelve az egész Kárpát-medencében műkö-
dött nyomdák, nyomdászok és nyomdahe-
lyek adatait tartalmazza.10 

A könyv- és sajtótörténet tipológiájá hoz 
az első durvább megközelítésű erővonalat a 
statisztika képviseli. Ennek magában kell 
foglalnia a könyv és a sajtó, valamint az egyéb 
nyomtatott termékek statisztikáját (a kiad-
ványok számát, példányszámát, tematikai, 
nyelvi megoszlását, a dominancia meg állapí-
tását, az ellentmondásos adatok kontrollfor-
rások bevonása általi feloldását), a termelési 
struktúrák statisztikáját (nyomdák, kiadók), 
a terjesztő hálózat statisztikáját (kereskedések), 
valamint a termelési és terjesztési folyamat-
ban részt vevő személyek statisztikáját, és a 
könyvtárak statisztikáját. A könyv és az újság 
történetének egykorú statisztikáit azonban 
szigorú forráskritika mellett használhatjuk 
fel, elsősorban a termékek számának, nyelvi 
összetételének megállapításakor, problema-

tikusabb példányszámok megállapításakor. 
Feltétlen szük séges, hogy az ellentmondásos 
adatokat kontrollforrások bevonásával old-
juk fel, a különböző adatfelvételi módszerrel 
dolgozó statisztikákat kompatibilissé tegyük. 
Az ehhez szükséges módszertan kidolgozása 
megkerülhetetlen feladat.

Ám a finomabb mikroszintű elemzések-
hez elengedhetetlen az irodalmi és politikatör-
téneti megközelítésen túl, a gazda sági-, tár-
sadalomtörténeti és kultúrtörténeti irányult-
ságból eredően új vagy kellően ki nem ak-
názott levéltári és kézirattári forráscsoportok 
bevonása a kutatásba. Ilyenek lehetnek a 
cenzurális akták, privilégiumok, koncessziók, 
cégbírósági iratok, üzleti körlevelek, kiadók 
és szerkesztőségek iratanyaga, előfizetési listák, 
körkérdések, köz vélemény-kutatások, szak-
mai, testületi, egyesületi iratanyagok, perira-
tok, adóívek, végrendeletek, hagyatéki leltá-
rak, anyakönyvek, banki iratok, minisztéri-
umi iratanyagok, személyes dokumentumok: 
(levél, memoár, napló), képi dokumentációs 
anyagok (a fametszettől a fényképig). E for-
ráscsoportok szisztematikus feltárása a Res 
lib raria Hun gariae Kutatócsoport részéről 
megkezdődött, és erre alapozva elindult egy 
adatbázis építése. Az adatbázis tartalmazni 
fogja az alábbi relációkat: az intézmény nevét, 
(a dokumentum lelőhelye), az elérési utat 
(le véltári iktató szám), a dokumentum tárgyle-
írását, a tárgy  évet, tárgytípust (pl. alapszabály, 
illeték stb.), a közreműködő személyeket, 
testületeket, azok foglalkozását, a dokumen-
tumban fellelhető helyiségneveket, a kiad-
vány típusát, valamint a dokumentumról 
ké szült fotót. Ezután következik az így ki-
nyert szöveg fel dolgozása és kiértékelése. 

 Meggyőződésünk, hogy ezáltal hasznos 
történeti-politikai, gazdaságtörténeti, kultúr-
történeti, könyv- és sajtótörténeti, életrajzi 

9 http//:www.oszk.hu Az MNB-linkre klikkelve tizen-
egy nyelven tájékozódhatunk az egykorú és kurrens 
bibliográfiákról digitalizált formában. A baloldali me-
zőben találhatók és tartalmilag elérhetők a Magyaror-
szágon már nyomtatott változatban megjelent könyv- 
és sajtóbibliográfiák. Többek között a sajtóbibliográfia 
az 1705–1867 közötti periódusra, mely a történelmi 
Magyarország területén kiadott és nyomtatott magyar 
és idegen nyelvű (túlnyomórészt német) hírlapokat és 
folyóiratok adatait tartalmazza részletes címleírással, 
szekunder irodalommal, lelőhellyel és egyéb mutatók-
kal kiegészítve. A jobboldali mezőben a kurrens és a 
készülő bibliográfiákról nyerhetünk információkat. 
Va lamint megtalálható az egyelőre csak könyv formá-
tumban megje lent legújabb, a Ferenczyné Wendelin 
Lídia által összeállított, a két világháború korszakát 
lefedő sajtóbibliográfia (Ferenczyné Wendelin, 2010)
10 http://typographia.oszk.hu

tudáskontextust nyerhetünk. A fent számba 
vett kutatási irányvonalak és az adatbázisok, 
bibliográfiák együttese előreláthatólag hosszú 
évtizedekre új utakat rajzolna ki és tudásbá-
zist szolgáltatna a kutatás számára. 
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t ribúció, recepciótörténet, forráskutatás, adat-
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A jövő tudósai

A jövő tudósai

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet harminckettedik számá-
ban Réti Mónika írását olvashatják a felfedez-
tető tanulás hasznáról a természettudomá-
nyok oktatásában. Kérjük, ha a nők tudo-
mányban betöltött helyzetével vagy az ifjú 

(„schools as core social centres”), vagy tanuló 
szervezetként kell működniük („schools as 
focused learning organisations”) – mindket-
tőhöz a tanulói autonómia megerősítésére és 
a helyi közösségek valós problémáira való 
reflektálásra van szükség (OECD, 2001). Az 
intézményi defenzív rutin mind tartalmi, 
mind szervezeti szinten megakasztja ezeket a 
folyamatokat. A felfedeztető tanulás alkalma-
zása olyan kölcsönös tanulási élményekhez 
juttatja a résztvevőket, és olyan együttműkö-
dő kisközösségek kialakulásához vezet, amely-
nek eredménye az egész iskola tanuló szerve-
zetté válása, szervezeti fejlődése lehet (Collin-
son – Cook, 2007). A felfedeztető tanulás 
mint tudásépítő technika napi gyakorlatba 
épí tése nemcsak fogékonnyá tesz az új isme-
retek, szemléletmódok iránt, hanem segíti az 
együttműködés tanulását, és nemcsak az is-
kolai tanulási környezet új potenciáljait bon-
takoztatja ki, hanem bizonyos típusaival segít 
az innova tív megoldások megtalálásában és 
ezek meg osztásában is, vagyis eredményessé-
ge túlmutat a klasszikus értelemben vett ta-
nulási teljesítmények javulásán.

Jelen megközelítésünkben tehát igyek-
szünk a fenti, az iskolák szerepével kapcsola-
tos szempontokat kiemelt, átfogó célként 
kezelni – ugyanakkor nem kívánunk részle-
tesen kitérni a közoktatás, ezen belül az isko-
lák megújulásának további kérdéseire, ami 
egy önálló tanulmány témája lehetne.

A természettudomány-tanulás célja

Az európai oktatáspolitika, összhangban a 
lisszaboni célokkal (EC, 2000), illetve az Eu-
ró pa 2020 program stratégiai célkitűzéseivel 
(EC, 2010), a tudásalapú társadalom építésé-
ben látja annak zálogát, képes-e megőrizni a 
kontinens gazdasági és politikai szerepét a 
globális versenyben. Mindezen célok elérésé-

ben (és a munkaerőpiaci igények kiszolgálá-
sában) azonban komoly kockázati tényező a 
matematikai, műszaki és természettudomá-
nyos karrierek népszerűtlensége. Éppen ezért 
számos kezdeményezés született az iskolai 
természettudományos oktatás meg újítására 

– közülük az egyik legnagyobb hatású a Michel 
Rocard vezette bizottság jelentése, amely új 
tantárgy-pedagógiai törekvéseket vázol, köz-
ponti szerepet szánva a felfedeztető tanulás 
és egy gyakorlatközpontú szemlélet támoga-
tásának (Rocard et al., 2007). A Rocard-je-
lentés megjelenése óta Eu rópa-szerte számos 
kutatási-fejlesztési pro jekt indult, jelentős 
források és támogatások bevonásával e cél 
megvalósításáért. Ugyan akkor megjegyzendő, 
hogy mind Európában, mind pedig Észak-
Amerikában az oktatás-gazdaságtannal fog-
lalkozó szakemberek (kü lönösen az elmúlt tíz 
évben erősödő tendenciaként) egyre hangsú-
lyosabbnak tekintik az iskola alapozó, felké-
szítő és előkészítő szerepét, nyomatékot adva 
az élethosszig tartó ta nulásnak és annak, hogy 
a közoktatásnak elsősorban a természettudomá-
nyos szemlélet mód és kompetenciák megala-
pozásában, az ismeretszerzés és -alkalmazás 
módjainak meg ismertetésében, a kritikus 
gondolkodás kialakításában van szerepe (Na-
tional Research Council, 2008).

Milyen 21. századi kompetenciákat vár a 
gazdaság? Az Egyesült Államok Természettudo-
mányos Oktatási Bizottsága (Board of Science 
Education) öt készségcsoportot emelt ki: 

(1) alkalmazkodókészség: bizonytalan, 
gyorsan változó vagy új helyzetek kezelése, új 
technológiák, algoritmusok tanulásának ké-
pessége, fizikai alkalmazkodás, stresszkezelés; 

(2) komplex kommunikációs és társas készsé-
gek: verbális és képi információk feldolgozásá-
nak és átadásának képessége, komplex gon-
dolatok bemutatása, érvelés és vitakészség;

kutatókkal kapcsolatos témában bármilyen 
vitázó megjegyzése vagy javaslata lenne, ke-
resse meg a melléklet szerkesztőjét, Csermely 
Pétert az alábbi e-mail címen.

Csermely Péter
az MTA doktora, Semmelweis Egyetem 

Orvosi Vegytani Intézet • csermely@eok.sote.hu

FELFEDEzTETŐ TANULÁS.
ÚJ UTAKON A TERMÉSZET-

TUDOMáNy-TANÍTáS 
MEGÚJÍTáSA FELÉ

Az elmúlt évtizedben különösen sok figyelem 
jutott nemcsak Európában, hanem világszer-
te is a műszaki és természettudományos tan-
 tárgyak tanításának. Ez az érdeklődés jó részt 
a gazdasági-társadalmi változásoknak köszön-
hető. Egyfelől a műszaki, matematikai és 
ter mészettudományos területeken jól képzett 
(technikusi vagy felsőfokú végzettsé gű) szak-
emberek előtt számos új karrierlehetőség 
nyílik meg, másfelől a tudomány és technika 
fejlődésével átértékelődött a természettudomá-
nyos és műszaki műveltség tartalma, szerepe 
és jelentősége is. A továbbiakban a természet-
tudomány-tanításnak a köz  oktatással kapcso-
latos vonatkozásairól lesz szó.

Bár kérdéseket fogalmazhatnánk meg 
ma gának az iskolai (formális) oktatás jövőjé-
ről és szükségességéről (OECD, 2001), jelen 
tanulmány mégis az iskola életben ma radását 
(az OECD trendelemzései közül a re-school-

ing, vagyis a formális oktatási rendszerek 
meg erősödésének szcenárióját) veszi alapul. 
Teszi ezt azért, mert a szerző meggyőző dése, 
hogy a közoktatási intézmények rendkívül 
fontos feladatot látnak el az ismeretátadáson 
túl a szocializáció, a normakövetés és a társas 
együttélés alapvető szabályainak meg ismeré-
sében, az azonosságtudat és az önismeret 
kialakulásában is. A tanulók döntő több ségé-
nek életében az iskola az a tanulási terep, ahol 
más társadalmi rétegekből származó, külön-
böző szociokulturális háttérrel rendelke ző 
társaival megtanulhat együttműködni, ami a 
társadalom hatékony működésének alappil-
lére. Ugyanakkor az iskola hosszabb távon is 
meghatározza boldogulásukat: azok a tanulók, 
akiknek a természettudományi és matemati-
kai kompetenciái erősebbek, nagyobb valószí-
nűséggel és lényegesen egyszerűbb utakon 
jutnak el felsőfokú tanulmányaik befejezésé-
ig, nagyobb valószínűséggel találnak elképzelé-
seiknek megfelelő munkát (OECD, 2010). 

Az OECD szakembereinek az iskolák 
jö vőjét leíró forgatókönyvei szerint azonban 
ehhez az iskoláknak vagy a (helyi) közösségek 
életének központi szereplőjévé kell válniuk 




