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2. Bevezető

Az emberiség történetében egyedülálló jelentőséggel bírt a beszéd, ami a
hangjelek, jelrendszerek kialakulásának kezdetét, a szellemi felemelkedés
lehetőségét biztosította. Fejlődéstörténetünkben a beszélt nyelv, az emberi
kommunikáció, a közvetlen kapcsolattartás elemi eszközeként, elsőként
forradalmasította az információk cseréjét.

A következő nagy ugrást a rögzített jelek: képírás, ékírás, rovásírás, a
hieroglifák jelentették. Az igazi áttörést azonban a betű megjelenése, a betűírás
kialakulása hozta meg, hiszen maradandó jelként a távolságot leküzdve, az időt
áthidalva kommunikálhatott általa az emberiség. A jelrendszerek bővülése, az
írásbeliség fejlődése a tudás és műveltség megszerzésének alapja. Fennmaradt
írásos emlékeink bizonyítják, hogy a tudományok és a kultúra terjedésének már
a korai századokban nélkülözhetetlen eszköze volt.

Hosszú út vezetett napjaink tudományos és technikai fejlettségéhez, s ebben az a
csodálatos, hogy ez az út az írott szó által nyomon követhető.
Az írás tudománya csak kevesek birtokában volt. Kezdetben az uralkodók nagy
becsben tartott írnokai, - néha ők maguk - sajátították el ezt a ritka mesterséget,
majd hosszú időn át az egyházi személyiségek privilégiuma volt.
Különböző anyagokra írtak évszázadokon keresztül. Az agyagtáblák, fatáblák,
papirusztekercsek után a könyv megjelenése kultúránkban évszázadokon át tartó
fejezetet nyitott, s ez a fejezet sokak véleménye szerint lezárulni látszik. El kell
fogadnunk, hogy az információk átadásában - az elektronikus közlés
eszközeinek fejlődésével - megszűnt a könyv egyeduralma. Szerepe
átalakulóban van, jelentősége a tudományok mai világában egyre inkább
háttérbe szorul.

Úgy gondolom, hogy a könyv történelmi jelentőségét azonban soha nem lehet
kétségbe vonni. A könyvek megjelenése az írástudók számának rohamos
növekedését eredményezte. Egy idő után az egyház egyeduralma is megszűnt e
téren. A különböző, szintén egyházi tulajdonú iskolák létesítésével az általuk
fenntartott műhelyek nem győzték a könyvek –tankönyvek- másolását.

Az iskolák környékén sorra alakultak a kézműves céhek könyvmásoló műhelyei,
ami végül a könyvnyomtatás feltalálásához vezetett.
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Gutenberg találmánya kulturális fejlődésünk tán legnagyobb robbanását
eredményezte. Mindez persze történelmi korokon átívelő fejlődés eredménye, s
beláthatjuk, ez a fejlődési folyamat most sem áll meg.
Ennek ellenére azokkal a véleményekkel vitatkoznék, akik az írás végét jósolják,
s az elektronikus közlést tekintik a fejlődés egyedüli útjának. Az írás
szerepének, jelentőségének átalakulását elfogadom, de megszűnésében nem
hiszek. Szeretném hinni, hogy ha bekövetkezik is ez a jóslat, még addig is
nagyon hosszú út vezet.

A könyv régi szerelmem, s tapasztalatom szerint nem vagyok egyedül. Viszont
el kell ismernem, hogy kezdeti idegenkedésem, s a könyvek iránti hűségem
ellenére megszerettem a számítógépet. Azt is belátom, hogy rendkívüli eszköz, s
bizonyos területeken biztosan bekövetkezik a könyvekkel szembeni
hatalomátvétel.
Mindezek figyelembevételével izgalmas feladatnak tűnt kapcsolatba hozni a
múltat a jelennel. A számítógép, mint elektronikus eszköz, miért ne
népszerűsíthetné a nagy elődöt. Ha a gyerekek csak számítógép előtt szeretnek
ülni, akkor olyan ismeretanyagot kell nekik készíteni, aminek elsajátításához a
számítógép elé kell ülni.

Könyvtörténeti témát választottam, mert ezt ismerem, s mert ezt az imént leírtak
miatt különösen fontosnak tartom. Rajtunk múlik, hogy mit hagyunk
veszendőbe menni. Ha mi a gyermekeinket megtanítjuk a múlt tiszteletére,
akkor bízhatunk abban, hogy tovább őrzik kulturális örökségeinket. Amit nem
ismerünk, az számunkra nincs. Csak a megismerés segíthet abban a döntésben,
mit őrzök meg, és mit vetek el.

Bízom benne, hogy a múlt és a jelen összeházasításával sikerült olyasmit
létrehoznom, amiben a gyerekek is örömüket lelik, s egy ismeretanyaggal
gazdagabbak lesznek. Ugyanakkor a megismerés lehetőségének biztosításával
tán abban is sikerül segítenem, hogy el tudják dönteni, őseink hagyatéka
megőrzendő érték.
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2.1. A téma bevezetése, célom az elkészített dokumentummal

2.1.1. Az általam készített oktatási anyag

Multimédiás számítógépen futtatható, interaktív könyvtörténeti bemutatót
készítettem, aminek a témája a  középkori kódexek bemutatása.
Egy főoldalról kiindulva, három jelentős korszak szerinti csoportosításban
dolgoztam fel a tananyagot, és az Authorware szerzői nyelv segítségével
készítettem el az oktatóanyagot. A képi anyagot az Adobe Photoshop 4.0-val
szerkesztettem. (A téma bemutatását, a  csoportosítást, és a használat módját a
dolgozatom későbbi fejezetében képes mellékletekkel részletesen is kifejtem).
A korszakcsoportok alatt elhelyezett kódexoldalakon interaktív módon
lépegethet a gyerek előre és vissza.
Az egyes kódexeknek egy-egy oldalt szántam: kép, és mellette az adott kódex
rövid történeti, tartalmi leírása.

2.1.2. Tárgyi és érzelmi alapok a témával kapcsolatban

Ritka csodának lehettek szemtanúi, akiknek lehetőségük nyílt 1985-ben
megtekinteni a Budavári Palotában az Országos Széchényi Könyvtár /OSZK/
rendkívüli vállalkozását, hogy a lehető legtöbb fennmaradt kódexet bemutassák
egy kiállítás keretében.
A rendezvényt egy szépen kivitelezett, sok képpel ellátott csodálatos kiállítási
katalógussal is megkoronázta. Ez a kiadvány az OSZK tulajdonában lévő,
valamint a világ minden tájáról erre az alkalomra kölcsönkért, valaha magyar
tulajdonú, vagy készítésű kódexek közti eligazodást segítette, de ennél
lényegesen többet nyújt.

Ez a kiállítási katalógus volt az egyik alapmű, amit a munkám elkészítéséhez
felhasználtam. Mivel ezekhez a kódexekhez nem könnyű hozzáférni, így az
ebben megjelent fotókat használtam alapként az elektronikus feldolgozáshoz. A
kötetben megjelent rendkívül igényes tanulmányok pedig az elméleti anyag
gerincét adták.

A kódexirodalom egyes megmaradt darabjai ma önálló életet élnek, de
valójában mindig valamilyen gyűjteményhez tartoztak, s életük elválaszthatatlan
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azoktól a könyvtáraktól, amikbe tartoztak, s azoktól a műhelyektől, ahol
születtek.
Ezek a kódexek, ha szövegüket kevésbé értjük is, végigkísérnek minket a kor
műveltségi fejlődésén, képi és zenei világán. Jelzik, hogy miként hatottak
egymásra a kódexirodalom és a képzőművészet. Lapjain jelentek meg a vallási
tárgyú könyvek mellett az első tudományos művek. Arról nem is beszélve, hogy
szinte kizárólagos írásos emlékeink eleinkről. Képet kapunk letűnt uralkodóink
kultúra iránti igényességéről, nyomon követhetjük az írásbeliség fejlődését és
kiszélesedését.

A kódexek lelőhelyét és történetét felkutató tudósok és könyvtárosok
fáradhatatlan megszállottságának köszönhetjük, hogy ezekből a ritka kincsekből
ennyit is sikerült megörökölnünk múltunk hagyatékából. Az egyes kódexek útja,
jelenlegi lelőhelyei árulkodnak arról a hányattatásról, amiben viharos
történelmünk során részük volt.
Szomorú tény, hogy a valamikori híres magyar gyűjteményekből elszármazott
kötetekből csak nagyon keveset tudhatunk ma is magyar gyűjteményben. Ezeket
is néhány esetben hatalmas anyagi terhek árán sikerült csak visszaszereznünk.

Ezért is tartom olyan fontosnak, hogy a végre tantárgyként is bevezetett
könyvtári ismeretek keretében, a könyvtörténeti témakörben minél több
gyerekkel ismertessük meg a kódexek világát. Valahol a gyökereinket jelentik
ezek az értékes kincsek, s nem mehetnek veszendőbe.

Mivel az őrzéssel együtt jár a hozzáférés nehézsége, így csak valamilyen egyéb
közvetítő eszköz segítségével lehetséges a bemutatás. Ezt a célt szolgálná a
témában megjelent könyvek mellett ez az elektronikus anyag, amit készítettem.

Ha csak néhány gyereket is sikerül „beoltanunk” az írásos emlékeink
szeretetével, már akkor is nagy lehet valamennyiünk nyeresége, hiszen csak így
érhető el, hogy az elődeinktől megörökölt, felbecsülhetetlen értékű  kincsnek
utódaink életében is legyen avatott gazdája.
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3. A témaválasztás indoklása

A fentiekben leírtak is jelzik, hogy ez a korszakokat átívelő téma messze
túlmutat ennek a dolgozatnak a keretein, ahhoz is szűk, hogy minden – általam
fontosnak tartott - területre kitérjek. Mégis belefogtam, hiszen, mint egy díszes
tortát, ezt is csak úgy ízlelhetjük meg, ha egy szeletébe belekóstolunk. Ki-ki a
maga étvágya szerint. Akinek megtetszik, úgy újabb szeleteket lehet vágni a
téma tortájából. A teljes bekebelezésre egy emberöltő alatt is kevés esély van. A
torta kicsiny, de remélhetőleg ízletes szeletének a megkóstolására szeretném
invitálni mindazokat, akiknek módjuk lesz a munkámat megismerni.

Szándékom elsősorban az, hogy olyasmit mutassak meg az elektronikus oktató
anyagomban, ami szemléletes, mellette azonban szerepeljenek azok az elméleti
anyagok, amik a látott képet megfelelő információval kiegészítik.

Lényeges szempont, hogy a 10-14 éves korosztálynak szánom, akik az
informatika tantárgy keretében az új Nemzeti Alaptanterv /NAT/ - tán egyetlen
áldásos következményeként - könyvtári, könyvtárhasználati ismereteket
tanulnak.

3.1. A könyvtörténet, a kódexirodalom helye az oktatásban

Az informatika tantárgy, ezen belül a könyvtárhasználati ismeretek témakörök
szerinti felosztása lehetőséget biztosít az információ kezdeteinek megismerésére.
Több tanóra is fordítható az írás, és a könyvtörténet jelentősebb szakaszainak
áttekintésére.

Éveken keresztül -a magyar tantárgy keretében- néhány órában, a NAT
bevezetése előtti tanévben viszont önálló tantárgyként tanítottam könyvtári
ismereteket. Tanítási munkám során alkalmam nyílt megtapasztalni, hogy a
gyerekek fogékonyak a témával kapcsolatos ismeretekre.
Mondhatom, megható érdeklődéssel fogadták a történeti témaköröket,
izgalommal vették kézbe azokat a könyveket, képeket, amiket módom volt
bemutatni tanórán - és azon kívül is- a régi kéziratos emlékekről, kódexekről és
az első nyomtatott dokumentumokról. A könyvtáramnak megvásároltam az
évekkel ezelőtt hasonmás kiadásban megjelent Jordánszky – kódexet. Külön
kitüntetésnek számított, ha azt valamelyik gyerek kézbe vehette.
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A tanítási élmények hatására akkoriban elhatároztam, hogy a lehető legtöbb
dokumentumot összegyűjtöm erről a témáról, az általam vezetett könyvtár
állományába. Akkor még nem gondoltam, hogy megválok ettől a könyvtártól, s
rövidesen lehetőségem nyílik egy elektronikus dokumentum elkészítésére,
amiben feldolgozhatom a könyvtörténeti témakör számomra legkedvesebb
szeletét, a kódexirodalmat.

3.2. Miért éppen a kódexek ?

• Egyrészt, mert beleszerettem ezeknek a műremekeknek a puszta látványába
is, már könyvészeti tanulmányaim legelején. Ez nem egy féltékeny szerelem,
ezért szeretném minél szélesebb körben propagálni, másokkal is
megismertetni.
A döntésemben fontos szempont volt, hogy mivel a kódexek csak rendkívül
ritka   kiállítások alkalmával láthatók, így az ismeretanyag mellett, talán
esztétikai élményt is nyújthat az általam – szubjektív módon- összeállított
CD anyaga olyan gyerekek számára, akik másképp,  valószínűleg soha nem
juthatnak hozzá ehhez a látványhoz.

• Az írás –és könyvtörténetnek vannak még nagyon érdekes, izgalmas
korszakai, amiket szándékomban is áll a későbbiekben  kidolgozni. Ez az
első komolyabb munkám, el kellett döntenem, mi legyen az, amit elsőként
feldolgozok. Ebben a témaversenyben a kódex jött ki győztesen.
Ugyanakkor, mint oktatási anyag, ezt a témakört a látványossága miatt is a
legalkalmasabbnak tartottam a feldolgozásra.

• A hiánypótlás szándéka is vezetett. Különböző kiadók gondozásában több
tankönyv is készült a tantárgy tanításához, de igazából egyiket sem tartottam
maradéktalanul megfelelőnek. Egyiknek a tartalmi, másiknak a képi anyaga
hagy kívánnivalót maga után. Különösen a képi anyag az, ami csorbát
szenved, érthető módon, hiszen nagymértékben emeli a tankönyvek
előállítási költségeit, ezzel együtt a tankönyv árát.

• Tisztában vagyok azzal,  hogy a tudós, értő szakemberek számára
természetesen a kódexek sokkal többet nyújtanak a puszta látványnál. Ők a
sorok közt olvasni tudnak, a kódexoldalak részleteiből pontos
kormeghatározásokra képesek, a készítő kezeket be tudják azonosítani.
Ennek ellenére, ők is hangsúlyozzák a puszta megjelenés, a látvány
élményének a fontosságát.
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• A téma egyik jeles ismerője, tudós akadémikusunk szavai is arra biztatnak,
hogy nem eretnekség a kódexek, főként látványos mivoltának a bemutatása
egy kiállítás keretében.  Az én feldolgozásom a kiállítást hivatott pótolni.
Székely György a Budavári Palota kódexkiállítása kapcsán írta a
következőket: „A kódexek nem csupán mint szöveg érdemelnek fürkésző
tekintetet(…).Elfogultság nélkül állíthatom, élvezhető egy-egy felnyitott
kódexlap azok számára is, akik esetleg betűit olvasni nem tudják, szövegét
nem értik.”
Mivel ezt az élményt magam is átéltem, a fentiek jegyében úgy döntöttem,
érintsen meg másokat is ez a gyönyörűség.

3.3. A kódexirodalom elhelyezése a tananyagban

Történelmi jelentősége, művészi kivitelezése és nyelvtörténeti fontossága miatt
úgy gondolom, a kódexek bemutatásának több tantárgy keretében is helye van.
Néhány tanórában foglalkoznak  a témakörrel, a történelem, rajz, ének, magyar
tantárgyak keretében is. Véleményem szerint a felsoroltak közül bármelyik
tantárgyi tematikába beilleszthető.

Mivel én könyvtáros vagyok, ezt a területet ismerem, ezt a tantárgyat tanítottam,
mint megtanítandó ismeretanyagot, az informatika tantárgyban tudom
elhelyezni.
Ezen belül két nagy csoportra osztották  fel a megtanítandó ismeretek szerint a
tantárgyat, a könyvtárhasználat és számítástechnika témakörére.
Informatikai, számítástechnikai ismereteket sem lehet tanítani anélkül, hogy az
információ átadásáról, annak eszközeiről, a közlés módjának fejlődéséről szót ne
ejtenénk.
Az információ, illetve a közlés öt forradalma adja a történeti áttekintés vázát.
Ennek az öt közlésformának a kialakulása valóban forradalmasította a maga
korában az emberi kommunikációt. Valójában a jelek, jelrendszerek
kialakulásának állomásai ezek.

Az információ öt forradalma:
1. A hangjelek – a beszéd
2. Az írásjelek – az írásbeliség, a kéziratos könyvek készítésének
3. A nyomtatás - a tömegesen előállítható dokumentumoknak
4. A távíró – a távolság leküzdésének, az információ gyorsaságának
5. Az elektronikus jelek, kódok – az elektronikus közlésnek, a technikai

fejlődésnek az eszközei.
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A könyvtörténeti téma az információ forradalmai közül a 2. és a 3. fejlődési
periódusba tartozik.

Nincs egyértelmű előírás a témakör megtanítására, a tankönyvek is több -
kevesebb oldalt szánnak erre. A NAT a tantárgy vázát előírja, ezen belül
viszont, meglehetősen nagy a tanári szabadság a téma megtanítását illetően. Ezt
már csak az iskolák önmaguk által írt helyi tantervei, tanmenetei szabályozzák,
ami iskolánként változó. (Az az iskola, ahol könyvtárosként dolgoztam, és a
tantárgyat tanítottam, nagy hangsúlyt fektetett erre a tantárgyra, s abban a
szerencsés helyzetben van, hogy egy jól kialakított állományú, saját könyvtárral
rendelkezik).
A tantárgy tanításánál nem lehet figyelmen kívül hagyni a könyvtár létét, vagy
hiányát. Ezt a tanterv kidolgozásánál figyelembe kell venni, hiszen a tantárgyi
ismeretek átadásának alapja a könyvtár. Éppen az írás –és könyvtörténeti rész
tanítása az, ahol esetleg nélkülözhető maga a könyvtár, ha legalább a
szemléltetéshez szükséges, megfelelő dokumentumokat be tudják szerezni.

A könyvtörténet a tantárgynak csak egyetlen témaköre, a hangsúly a
könyvtárhasználati ismeretek átadására helyeződik. Az is a pedagógus szabad
döntése, hogy a történeti részt rögtön az elején, vagy esetleg később, a könyvtári
alapismeretek elsajátítása után tekinti át a gyerekekkel.
Véleményem szerint rövid áttekintést mindenképpen adni kell a tantárgy
tanításának elején, a fent említett információs forradalmakról, egyáltalán a
könyv helyéről, szerepéről a művelődéstörténetben. Viszont a részletekben
később is van lehetőség elmélyedni.

Szerencsés, ha a rövid történeti áttekintés után áttérünk a könyvtárhasználati
ismeretek, a könyvtárban való tájékozódás megtanítására, mert ezzel
biztosíthatjuk a gyerekek könyvek közti eligazodásának lehetőségét, önálló
ismeretszerzésének útját.

3.4. A könyvtárhasználati ismeretek című tantárgy tematikája

A tantárgy bevezetése
- Az információ átadásának útja, fejlődési szakaszai (rövid áttekintés)
- A könyv lelőhelyei, mi a különbség (könyvesbolt; könyvtár)

A könyvtárról
- Ki használhatja a könyvtárat
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- A könyvtár szolgáltatásai

A könyvek, folyóiratok tárolása
- A könyvtár állományrészeinek áttekintése
- A könyvtárak típusai (közművelődési és iskolai könyvtár)
- Híres magyar könyvek és könyvtárak  (könyv és könyvtártörténet pl. a

Bibliotheca Corviniana  - történeti áttekintés-)

Hogyan készül a könyv ?
- Hagyományos könyvkészítés (Ennél a témakörnél van lehetőségünk néhány

órában írás –és könyvtörténet tanítására. Az általam készített anyag az előző
történeti áttekintés mellet ebbe a témakörbe illeszthető)

- Könyvkészítés új módon (a könyvnyomtatás feltalálása)
- A korszerű nyomda (Gutenbergtől – napjainkig)
- Nyomdai előkészítés számítógéppel ( az elektronikus eszközök forradalma

az információ-átadásban)

Munka a könyvtárban
- A könyvtári katalógusok
- Hogyan keressünk könyveket (a katalógusok használata, eligazodás a

polcrendszerben)
- A kézikönyvek ( lexikonok, enciklopédiák, szótárak használata)
- Problémamegoldás a könyvtárban

Technikai eszközök a könyvtárban /multimédia/
- A hang és képlejátszás eszközei
- Számítógép a könyvtárban (rövid áttekintés a könyveken kívüli ismeretek

megszerzésének módjáról –internet)
- Könyvtár a számítógépen (számítógépes nyilvántartás a könyvtárakban)
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Ez a tematika nem szigorú értelemben vett előírás. A helyi tantervekben,
tanmenetekben a fentieket alapul véve kell kidolgozni a részleteket.

Meghatározni az egyes témakörökre fordítandó időt, óraszámot. Megtervezni az
anyag megtanításának módját. Ennél a részletes kidolgozásnál kell figyelembe
venni a könyvtár létét, - hiánya esetén meghatározni, milyen lehetőség van egy
közművelődési könyvtárral való együttműködésre…stb.

Lehetne sorolni a kidolgozás részleteit, a lényeg az, hogy a fenti tematikába
foglalt ismeretanyag az, amit mindenképpen el kell sajátíttatni a gyerekekkel. A
sorrendtől el lehet térni, a történeti témákat, vagy a gyakorlati ismereteket
egymás óraszámának terhére lehet hangsúlyosabbá, vagy kevésbé hangsúlyossá
tenni. A módszerekben lehet válogatni.

Az alapvető cél és szándék a tantárgy kitalálóinak és kardos képviselőinek a
szemében is az volt, hogy az információk tömegében való eligazodást tanítani
kell, a gyerekek önálló ismeretszerzését meg kell alapozni. Ma már olyan
mennyiségű tudásanyaggal rendelkezik az emberiség, amit képtelenség fejben
tartani, megtanítani.
Azt kell megtanítani, hogy hol, és hogyan juthatunk hozzá az éppen aktuális
ismeretekhez.
Én magam azt is fontosnak tartom, hogy megértessük a gyerekekkel, a
számítógép nem szükségszerűen ellensége, riválisa a könyveknek, - mert erről
manapság sajnos egyre több szó esik.
Meggyőződésem szerint mindkettőnek megvan a maga helye és szerepe, mindig
ahhoz az eszközhöz kell nyúlnunk, amelyik hatékonyabban segít hozzá a cél
eléréséhez. A cél pedig az információk megszerzése. Az ehhez vezető út pedig
nem mindig a számítógépeken keresztül vezet, tehát egyelőre még jól megférnek
egymás mellett, és remekül kiegészítik egymást.
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4. Megtanítandó ismeretek

A fenti fejezetekben már igyekeztem kifejteni a témával kapcsolatos
szándékaimat, a tananyagban elfoglalt helyét, a tantárgyi tematikát.
Ebben a pontban csak néhány szakmai, tantárgyi kérdést szeretnék tisztázni.

Amint erre már utaltam, nem kötelező tananyag a könyvtörténeti témakör
részleteiben elmélyedni. Nem olyan követelmény, amin a gyerek jó, vagy rossz
tantárgyi osztályzata múlhat. Ha nem ismer fel egy iniciálét, azért nem járhat
elégtelen.
Kötelező azonban ezeket bemutatni, megemlíteni. Az már megint csak a
pedagógus személyiségétől függ, hogy mennyire figyel arra, ha egyes
tanítványaiban nagyobb az érdeklődés, s mennyire van módja ezeket a
gyerekeket megismertetni az adott témakörrel.

Ennél a pontnál lehet  jelentősége az általam készített anyagnak. Ha kevés olyan
tanítványunk van is, akit ez a téma mélyebben érdekel, annak a kevés gyereknek
kell a kezébe adni, hogy elmélyülhessen a tanóra adta lehetőségeken túl is a
könyvtörténet, ezen belül a kódexirodalom rejtelmeiben.

Sok idegen kifejezést találnak a leírásokban, amikre nem is mindig van
megfelelő magyar kifejezés. Ez amiatt is így van, hiszen az írásbeliségnek abban
az időszakában nem a magyar nyelv volt hazánkban sem az uralkodó. Bizonyos
terminológiák a témához tapadnak, amit nem lehet róla leválasztani, s ez nem is
volt szándékom. Ez az ismeretanyag a rá jellemző kifejezésekkel együtt él.
A könyvkészítés eszközei, és maguk a könyvkészítők, - mint scriptor,
illuminátor, illusztrátor, miniátor –  helyettesíthetők magyar kifejezésekkel, de
azt is tudnia kell a gyereknek, hogy soha nem  hívták őket másképp. Abban a
korban, amikor éltek, és alkottak, ez volt az elnevezésük. Amúgy ezt az
elnevezést a készített könyvnek arról az eleméről kapták, amit készítettek. A
scriptor írta, az illuminátor festette az iniciálékat, a miniátor a miniatúrákat, és
így tovább.
Ebből a fontos ismeret nem az idegen kifejezések megtanulása, hanem az a tény,
hogy ezeknek a kéziratos könyveknek több készítője volt. Más-más  kéz
fáradtságos, sokszor évekig tartó munkája van egy-egy kódexben. Ha ezt
megjegyzik a tanulók, az már nagyon jó. De az ismeretanyag bemutatása
mindenképpen feladatunk a témával kapcsolatosan.



Szakdolgozat
Kódexek a középkori Magyarországon

14

Az oktatóanyag bemutatásakor feladatul adhatjuk a gyerekeknek, hogy maguk
járjanak utána az idegen kifejezéseknek. Megtanulni azokat nem kötelező,
viszont tananyag, hogy megtalálja egy könyvtárban, a megfelelő polcot és
könyvet, ahol utána tud nézni a számára ismeretlen kifejezéseknek,
személyeknek. Ehhez a kereséshez jó „alapanyag” ez a kódextörténet. Egyúttal
történelmi ismereteit is gyarapíthatja.

A CD ismeretanyaga tehát nem kötelezően megtanulandó, hanem tájékoztató
jellegű információ. A téma azonban megkívánja legalább ezt a rövid ismertetést
a kódexek útjáról, keletkezéséről, készítőiről, tulajdonosáról…stb. Véleményem
szerint feltétlenül tartozunk ennyivel a kódexeknek, s azok történelmi
jelentőségének.
Csak mellékesen szeretném leírni, hogy tapasztalatom szerint a gyerekek jó
vevők ezekre az idegen kifejezésekre is. Akiket tanítottam, abban az iskolában
elsőként tanulták ilyen mélységben ezeket az ismereteket, s csak ötödikesek
voltak. Több alkalommal volt olyan élményem, hogy órák utáni szünetben a
folyosón hallottam, amint a felsőbb évfolyamosokat kérdezgették, tudják-e mi
az iniciálé, vagy a kódex. Borzasztóan büszkék voltak, hogy csak ők tudják.
Amint ez tán a felnőttek világában is igaz, a gyerekek szeretnek olyasmit tudni,
amit nem mindenki tud. Ettől többnek, nagyobbnak érezhetik magukat, és ez
valahol így is van.
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5. Feldolgozás

5.1. A médium választásának indoklása

A téma feldolgozásához többféle lehetőség is adódott. Az, hogy szóban
kifejtsem, leírjam a kódexek történetét, halott dolog, csak a megszállottak
olvasnák végig, gyerekek számára érdektelen. (Többek között ez az egyik
problémám néhány eddig megjelent tankönyvvel).
Mindenképpen olyan feldolgozást akartam készíteni, ami látványos, tele
képekkel, ami megfogja a gyerekeket.

Készítettem az itteni tanulási folyamat közben a témával kapcsolatos diasorokat
Power Point-ban. Hosszan gondolkodtam is, hogy ezt a formát választom, és
további témaköröket is ebben dolgozok fel.

Amikor megismerkedtünk az Authorware szerzői nyelvvel, akkor már
elbizonytalanodtam. Megtetszett, hogy látványosabb, számomra nehezebb is
volt, nagyobb kihívást jelentett, mint a korábbi diasorok. (Úgy jártam, mint a
gyerekek, olyasmit akartam, amit kevesebben tudnak). Valójában ezt a módot
találtam legalkalmasabbnak a téma bemutatására, a céljaim megvalósítására.
Csak annyira interaktív, amennyire az elképzeléseimnek megfelelt. Úgy ítéltem
meg, hogy több interaktivitás a témát zavarná.

Használtam animációkat, áttűnéseket, ezt a sematizmus elkerülése érdekében,
ugyanakkor színesíti, változatosabbá teszi az anyagot.

A futtatható változat alkalmas az önálló ismeretszerzésre, de tanítási órán is
használható. Bárhol megállítható, a tanár kiegészítéseket fűzhet hozzá, az
összehasonlítás szándékával visszaléphet egy korábbi fejezethez. Ugyanezt a
gyerek önállóan is megteheti. Amíg szabad akaratából nem lép tovább, addig az
adott oldal előtte van. Kézbe vehet egy lexikont, amiben megkeresheti, hogy ki
is volt pl. Vitéz János, vagy Mátyás király mikor is uralkodott pontosan. Esetleg
az Idegen szavak szótárából kikeresi mit jelent a zsoltár, és így tovább, hiszen az
ismeretszerzésnek ezt a módját már megtanulta.
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Nem volt szándékom olyan anyagot kézbe adni, amivel semmi további dolga
nincs a gyereknek, mert akkor lefuttatja, szép volt, és félreteszi. Azok az
érdeklődőbb gyerekek, akiket megérint ez a téma, fognak energiát fektetni abba,
hogy tisztázzák a számukra ismeretlent.

Szeretném hinni, hogy többször is érdemes kézbe venni, hogy azok a diákok,
akiknek szánom, örömmel fognak interaktívan lapozni az oldalak között.

- * -
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Mellékletek
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5.2.  Programtérkép

NYITÓ OLDAL

FŐOLDAL Összegzés

Árpád-házi – Anjou
Királyok kora

Zsigmondtól - Mohácsig Mátyás Corvinái

Pray kódex

G
esta H

ungarorum

N
ekcsei D

em
eter

Leuveni K
ódex

Szent M
argit

K
épes K

rónika

Zágrábi M
issale

B
ellifortis

Eligius K
ódex

B
esztercei szójegyzék

Többszólam
ú énekgy.

Esztergom
i

V
.László tankönyve

Jókai K
ódex

Eklogák V
itéz Jánosnak

Janus Pannonius

C
orvina-kötés

M
átyás-graduálé

B
onfini fordítások

B
eatrix kódexe

C
sillagászat

H
ungaricarium

K
.D

. B
reviárium

a

N
.O

. Zsoltároskönyve

B
udai kódex

Festetics-kódex

Jordánszky-kódex

Térkép

M
argit-legenda

Megjegyzés:
- 1. A főoldalról; a  korszakcsoportok szerinti oldalakról – és  az alájuk tartozó kódexoldalakról; az összegzés oldalról

lehet kilépni
- 2. A kódexoldalak között is lehet mozogni, és mindegyikről a főoldalra is vissza lehet lépni
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5.3. Folyamatábrák

Az AUTHORWARE  szerkesztői nyelven megírt oktatási program
folyamatábrái:

Az első oldal folyamatábrája, itt illesztettem be a további oldalakra való átlépés
ikonjait
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A folyamatábra további oldalai, a korszakok szerinti oldalak beillesztése :

A képen látható folyamatábrákhoz kapcsolódva további oldalak találhatók.

A működés útvonalát a PROGRAMTÉRKÉP áttekinthetőbben szemlélteti



Szakdolgozat
Kódexek a középkori Magyarországon

22

6. Felhasználói útmutató

6.1. Címoldal

Erről az oldalról, az INDÍTÁS gomb megnyomásával léphetünk a FŐOLDAL-ra,
ezzel a művelettel elindul a program. Az egér mutatója minden olyan helyen,
ahonnan tovább lehet lépni, kézzé változik.

A program alatt végig, korszakok szerint, a korra jellemző zenék szólalnak meg,
az adott kor INDÍTÁS  gombjának megnyomásával azonos időben. Amikor a
korszak áttekintését  befejezve a FŐOLDAL - ra  visszalépünk, a zene megáll.
Az  újabb kor oldalainak  indításakor ismét elindul.
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6.2. Főoldal

Ezen az oldalon lehet  a feliratozott gombok megnyomásával a kiválasztott
korszak oldalaira belépni. Minden korszak indulási oldaláról, és az alájuk tartozó
kódexoldalakról is erre a főoldalra lehet visszalépni, illetve mindegyikről kilépni,
ahol a lejátszás befejeződik.
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6.3. Árpád-házi és Anjou - királyaink kora

Ezen az oldalon bármelyik képre kattintva animációval lehullanak a kódexoldalak
képei, a lap alján átalakulnak kisméretű indító ikonokká. Az ikonok megnyomásával
lehet lépegetni a kódexoldalak között. Ekkor megjelenik a kép nagyításban, s mellette
az adott kódex történeti leírása
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6.3.1. Az Árpád – házi és Anjou - királyaink korszakának kódexoldalai

Az alul elhelyezett kis ikonok megnyomásával lehet az egyes oldalakat megnyitni.
Minden ikon ugyanazt a képes oldalt nyitja meg, amelyiket ábrázolja.
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6.4. A Zsigmondtól - Mohácsig terjedő időszak kódexei

Működése megegyezik az előző korszak működésével
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6.4.1. Zsigmondtól – Mohácsig terjedő  korszak  kódexoldalai

A kódexleírások egyik oldala.
Működése szintén megegyezik az előző korszakkal. Ezekről az oldalakról ki is lehet
lépni, át lehet menni egy másik ismertető oldalra



Szakdolgozat
Kódexek a középkori Magyarországon

28

6.5. Mátyás király Corvinái

Ennek a korszaknak a működése eltér az előző kettőtől. Ez a  változatosságot
szolgálja,  hogy ne legyen túl egysíkú annak, aki használja.
Az oldalon elhelyezett kódexképekre kattintva átlép a program a kiválasztott kódex
részletes oldalára, ahonnan visszalépve újabb kódexoldalt lehet kiválasztani.
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6.5.1. Corvinák leírása
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6.6. Összegzés

Ezen az oldalon kap a felhasználó tájékoztatást a képek származási helyéről.
Ugyanitt kap instrukciókat a gyerek a tanulási folyamattal kapcsolatos további
teendőihez.
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7. Felhasznált irodalom

Könyvek:

• Homor – Mészáros: Az információ és az ember
Tankönyv
Mozaik, 1999.

• Kódexek a középkori Magyarországon
Kiállítási katalógus
Tervezte: Belák Béla
OSZK, Budapest, 1985.

• Kokas Károly: Könyvtárhasználat (Informatika)
Mozaik Oktatási Stúdió
Szeged, 1998.

• Kristó Gyula: História és kortörténet a Képes Krónikában
/Gyorsuló Idő/
Magvető, 1977.

• Melykóné Tőzsér Judit: A könyv és birodalma (Tankönyv)
Dinasztia Könyvkiadó, Budapest, 1993.

Zenék:

• Bakfark Bálint lantművei Benkő Dániel előadásában

• Mátyás király udvarának zenéje a Camerata Hungarica előadásában
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8. A multimédiás program hardver és szoftverigénye

• Minimális hardverigény:
- IBM PC 486-os processzorral
- 16 Mb RAM
- 4x-es sebességű CD-ROM
- Hangkártya, hangszóró
- Egér
- Színes SVGA monitor, 640x480-as felbontás, 16 bit-es színmélység, High

Color

• Ajánlott konfiguráció:
- Pentium 120 MHz MMX processzor
- 16 Mb RAM
- 32x-es sebességű CD-ROM
- Hangkártya, hangszóró
- Egér
- Színes SVGA monitor, 640x480-as felbontás, 16 bit-es színmélység, High

Color

• Szoftverigény:
- Windows 95 operációs rendszer
- MCI meghajtó hanglejátszáshoz (wave)

9. A program futtatása

- A teljes képernyős megjelenítéshez állítsa át a monitort  640x480-as felbontásúra

- CD ROM-ról:
Kattintson duplán a CD melléklet Kodex könyvtárában található kodex.exe-re.

- Winchesterről:
A program zökkenőmentesebb futása érdekében hozza létre a C:\Kodex
alkönyvtárat, ide másolja át a kodex.exe fájlt, majd ugyanúgy dupla kattintással
indítsa a bemutatót.


