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Olvasd jobbá az életed! A magyar 
self-help kultúra helyzete a könyv-
piac tükrében

1. Kísérlet egy self-help de  níció létrehozására
A self-help könyvek a nem  kciós irodalom sikertörténetévé váltak az utób-

bi 25 évben, egy olyan időszakban, amikor a könyvkiadás iparága globálisan rosz-
szul teljesített, és sok esetben veszteséges volt. A „hogyan éljünk teljesebb életet?” 
kérdésre választ kereső irodalomra már időszámításunk előttről találunk próbál-
kozásokat: Szókratész, Platón, Arisztotelész, később a sztoikus és az epikureus  -
lozófusok, Seneca, Szent Ágoston és még sorolhatnánk, mind hozzájárultak an-
nak a modern iparágnak a gondolati megalapozásához, amit ma self-helpnek ne-
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vezünk (Ince, 2014; Evans, 2014). A könyvek mellett a hangoskönyvek, tréningek, 
a személyes couching, motivációs videók és hangfelvételek, előadások mind-mind 
fontos részét képezik ennek a kortárs intermediális műfajnak, amelynek becsült 
értéke (az USA-ban) 2013-ban 11 milliárd dollár volt (Schulz, 2013.).

Micki McGee, a téma szakértője szerint, ha a modern „personal success”-
irodalom gyökerét keressük, kutatásunkat a self-made man mitológiánál, az ame-
rikai álom archetípusánál kell kezdenünk. A 18. század Amerikájában megszü-
lető self-made man-ideál a hátrányos helyzetből induló, de saját erejéből sikeres-
sé és gazdaggá váló hős, szándékosan az európai gazdagnak született arisztokrata 
ellentéte (McGee, 13.). Az „egy marék babot hatalmas vagyonná változtató” self-
made man számára a természetes következő lépés sokszor a bölcsessége tovább-
örökítése volt az élettörténete megírása által. Így születtek Benjamin Franklin ön-
életrajzi írásai, benne a „tökéletes” időbeosztás hajszálpontos receptjével, Andrew 
Carnegie evangéliuma a jólétről és a pénzről (  e Gospel of Wealth, 1889), Dale 
Carnegie útmutatói a sikerhez vagy Napoleon Hill 25 éves kutatásának eredmé-
nye, a sokat idézett Gondolkodj és gazdagodj. Az említett nagysikerű kiadványok 
– sok egyéb, 18–19. században, 20. század elején született írással karöltve – meg-
teremtették a self-help laza műfaji kereteit, létrehoztak egy irodalmi mintát, egy 
retorikát, valamint néhány újra és újra előkerülő (de nem megkérdőjelezhetetlen) 
axiómát. Megteremtettek továbbá egy olvasótípust is, aki nem esztétikai élvezet 
vagy intellektuális növekedés, ismeretszerzés céljából fogyaszt könyveket, hanem 
azzal a céllal, hogy a mű elolvasása által, az olvasás közvetlen következményeként 
valami alapjaiban megváltozzon az életében. Adott lett tehát egy rugalmas, de ol-
vasó és szerző által is immár körülhatárolható elvárásrendszer a nem  kciós iro-
dalom ezen ágával szemben, a másik oldalon pedig egy egyre növekvő és hűséges 
olvasóbázis, amely újra és újra visszatér a motivációs irodalomhoz, a személyiség-
fejlesztés ugyanis – csakúgy, mint a tanulás – élethosszig kell, hogy tartson. Meg-
született a modern self-help jelenség.

Egy self-help de  níciókísérlet létrehozásához sok mindent számba kell ven-
nünk. Már az sem világos, hogy egy műfajról, egy könyvtípusról, egy pedagó-
giai módszerről vagy egy írásmódról van-e szó, amelynek segítségével írhatunk 
pszichológiát, orvostudományt, vallást, üzleti ismereteket vagy irodalmi szöve-
get. Kevés olyan formai, tartalmi vagy terjedelmi jellemző van, amely alapján 
mint műfajt, körülhatárolhatnánk a self-helpet. Annyi bizonyos, hogy alapvető-
en nem  kciós írásokról van szó, amelyek azonban használhatnak parabolákat és 
tanítómeséket illusztrációként. Jellemző rájuk a cselekvésre késztetés, a felszólító 
struktúrák alkalmazása, a biográ  ákra való hivatkozás, a történetek tanulságá-
nak explicit megfogalmazása, a közmondásoknak, kliséknek, ismert emberek is-
mert mondatainak céltudatos és gyakori felhasználása.

A téma kutatói a self-help tartalmi körülhatárolásához különbözőkép-
pen közelítenek. Micki McGee könyvében (Self-Help Inc.: Makeover Culture in 
American Life) a self-helpet az átalakulás kultúrájával (makeover culture) azono-
sítja, amely a fogyasztót tanácsokkal látja el arra vonatkozóan, hogy hogyan tart-
son lépést a gyorsan változó munkaerőpiac elvárásaival. (McGee, 50.) Császi La-
jos a műfaj intermediális jellegét hangsúlyozva egy kulturális hálóról, társada-
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lomtechnológiai készletről beszél, melynek a self-help irodalom is része, de emel-
lett a televízió, a rádió, újságok tanácsadó rovatai és egyéb médiumok erősítik 
azokat a tartalmakat, amelyek „a mindennapi élet jobb vezetéséhez szükséges for-
rásokat, szabályokat, támogatásokat” fogalmazzák meg. (Császi, 2009.)

Catherine Anne Svehla a self-helpet a korlátlan emberi potenciál mítoszaként 
de  niálja, és hagyományai közé sorolja többek között az antik  lozó  ákat és a ke-
resztény teológiát is:   

„A korlátlan emberi potenciál mítosza magában foglalja a tudomány és a 
vallás, a keleti  lozó  a és a keresztény teológia, gyakorlati tanácsok és misztikus 
ábrándok keveredését. Nem más ez, mint egy örök történet megtestesülése, mely-
nek gyökerei visszanyúlnak a transzcendentalizmus, a gnoszticizmus, az alkímia 
és a görög  lozó  a hagyományaihoz.” (Svehla, 2.) 

Patrick D. Murphy szintén a korlátlan emberi potenciál gondolatára utal, 
amikor azt írja, hogy „az önsegítő könyvek arra a feltételezésre épülnek, hogy 
a felfelé irányuló társadalmi mobilitás a hozzáálláson múlik, nem pedig társa-
dalmi-strukturális korlátokon” (Nehring, 1.). Olyan műfajról van tehát szó, mely 
elsősorban tanácsol, életvezetési útmutatást ad és életleckékre tanít, mindeh-
hez eszközként és inspirációként felhasználva az antik  lozó  ai hagyományok-
tól kezdve a keresztény doktrínákon, a protestáns etikán és közgazdasági speku-
lációkon át a new age-világnézetekig bármilyen korábban, más műfaji környezet-
ben született  lozó  át és tant. (Weiss, 17.) 

Daniel Nehring könyvében sorra veszi azokat a témákat, melyekben a self-
help könyvek jellemzően iránymutatást adnak, úgymint: „intim kapcsolatok, sze-
xualitás, házasság, válás, barátság, súlyos betegség, fogyás, munkahelyi kapcsola-
tok, szakmai siker, pénzügyi nyereség, üzletvezetés, illetve általában a boldog és 
kiteljesedett élet elérése” (Nehring, 6.). Bár a skála széles, közel sem teljes. Kiegé-
szíthetnénk még, többek között, az egészséges életmód, a spirituális kiteljesedés, 
az önmegismerés, a vezetéselmélet vagy az időgazdálkodás témáival. Nemcsak te-
matika szempontjából nehézkes a self-help meghatározása: határt húzni az önfej-
lesztő irodalom, illetve más tanácsadó könyvek között szintén szükséges, de nem 
mindig egyértelmű feladat. Nehring erre a problémás határterületre helyezi pél-
dául a  lozó  ai etikát, a teológiai etikát, az orvosi tanácsadást, illetve a konkrét 
gyakorlati feladatokhoz készült útmutatókat. (Nehring, 6.)

Világos tehát, hogy a self-help szövegek tudományterületek és spirituális ha-
gyományok határterületén fekszenek. Az önfejlesztő irodalom elméletei érintik 
a pszichológia, a  lozó  a, az élettan, a közgazdaságtan, a teológia és az etika el-
gondolásait is. Olykor kifejezetten céljuk összekötni ezek közül néhányat: példá-
ul a pszichológiai orvoslást a teológiai tanításokkal, máskor közgazdasági meg  -
gyeléseket vezetéselméleti ismeretekkel vagy a pozitív pszichológia elméleteivel. 
Ilyen értelemben a műfaj alkalmas lehet hiánypótló interdiszciplináris kapcsola-
tok létrehozására a tudomány eredményeinek mindennapi alkalmazásában, pél-
dául a klinikai pszichológia módszerei alkalmazásának bemutatására egy keresz-
tény lelkigondozói környezetben. 

A fent jegyzett szakirodalmi háttért felhasználva jelen tanulmányban azokat 
a könyveket tekintem a self-help műfajába tartozónak, amelyek céljukat tekint-
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ve tanácsadó könyvek, következésképpen: nem kizárólag elméleti jellegűek; egy 
speciális világnézetet közvetítenek, vagyis: van  lozó  ájuk; nem  kciós művek és 
nem tudományos ismeretterjesztő írások. Ugyanakkor a műfaj komplexitása, ke-
vertsége miatt elkerülhetetlen, hogy a kutatás során számos, a self-help hagyo-
mány határán elhelyezkedő, nem egyértelműen önfejlesztő könyv is vizsgálódá-
sunk fókuszába kerüljön, ám ezekkel a példákkal reményeim szerint még inkább 
sikerül árnyalni az önfejlesztő kultúráról kialakuló elképzelésünket. 

2. Hogy néz ki a magyar self-help könyvpiac? Problémafelvetés és kutatási 
kérdés megfogalmazása
A self-help irodalom társadalmi szerepéről szóló tanulmányok sokáig ki-

zárólag az angolszász kultúrára fókuszáltak, nem meglepő módon. A gyakran 
neoliberális gazdasági nézettel azonosított, a 20. században új életre kelt műfaj 
számos gyökerét a tengerentúlon találjuk: Benjamin Franklin és Ralph Waldo 
Emerson esszéi, Napoleon Hill, James Allan könyvei, az Anonim Alkoholisták 
egyesületének kiadványai (McGee, 12.). Az iparág nettó értéke ma is az Egye-
sült Államokban a legmagasabb (Sebestyén, 80.), ráadásul a műfaj világpiacán 
is jelentős szerep jut az amerikai szerzőknek. Az utat a self-help kultúra globális 
társadalmi hatásvizsgálata felé egy 2016-os tanulmánygyűjtemény nyitotta meg, 
mely az USA és az Egyesült Királyság mellett foglalkozik az önsegítő kultúra he-
lyi jellegzetességeivel Kínában, Mexikóban, valamint Trinidad és Tobagóban egy-
aránt. Daniel Nehring, Emmanuel Alvarado, Eric C. Hendriks és Dylan Kerrigan 
munkája (Transnational Popular Psychology and the Global Self-Help Industry. 

 e Politics of Contemporary Social Change) vitathatatlanul hiánypótló a nép-
szerű kultúra, a cultural studies és a pszichológia iránt érdeklődő kutatók számá-
ra, hiszen bemutatja a mára transznacionálissá növekedett self-help glokális jel-
legzetességeit. 

Nehring és kutatótársai transznacionális self-help alatt az énről és a szociá-
lis kapcsolatokról szóló, nemzeti határokon keresztülutazó narratívák cseréjét ér-
tik, azt a folyamatot, melynek során „aktorok – különösképpen self-help vállalko-
zók, kiadók és olvasók – részt vesznek ennek a megosztásnak a folyamatában, és 
ahogyan ez a folyamat tartóssá válik bizonyos kulturális termékek, főleg nyom-
tatott könyvek által” (Nehring, 31.). Nehringék hozzáteszik: a társadalomkuta-
tásban a transznacionalizmus kifejezés a kulturális tárgyak, gondolkodásmód-
ok és társadalmi-gazdasági struktúrák nemzeti határokon átívelő konvergenciá-
jára, interakciójára és terjedésére vonatkozik, amely, ha földrajzilag eléggé kiter-
jedt mértéket ölt, akkor a globalizációs folyamat részének tekinthető (Nehring, 
30.). Jelen tanulmányban transznacionális self-help alatt a nemzeti kulturális kör-
nyezetben született személyiségfejlesztésre vonatkozó elvek, szabályok, gondolat-
menetek más kulturális környezetbe történő átvitelét értem, ezáltal egy globá-
lis self-help kultúra kialakulását, amelyben a nemzeti határok nem korlátozzák a 
kulturális termékek terjedését, azonban a kulturális kontextus befolyásolhatja az 
érintett szellemi javak lokális értelmezését.

Nem kérdés, hogy a szocialista múlttal rendelkező Magyarországon a sza-
badpiaci logikájú, önmegvalósítást és testi-lelki-gazdasági kiteljesedést tematizáló 
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műfaj elterjedésének, fogadtatásának és a mindennapok gyakorlatába való beépü-
lésének sajátos módja kellett, hogy legyen, amelynek különböznie kellett az eddig 
említett valamennyi államétól. A magyar self-help vizsgálata azonban messzebb-
re mutat egy könyvtípus elterjedésének és befogadásának elemzésénél. Az önfej-
lesztés kultúrájának kialakulása utal a magyar társadalomban lezajlott individu-
alizáció folyamatának ritmusára, az énkultusz kialakulásának mikéntjére, az el-
mozdulásra egy narcisztikusabb kultúra felé.

3. Felhasznált módszerek
Jelen tanulmány a magyar self-help jelenség vizsgálatához a könyvkiadás és 

-értékesítés irányából közelít, nem tévesztve szem elől azt az elvet, mely szerint a 
kínálat vizsgálata nem feltétlenül nyújt információt a keresletről. Ehhez Franco 
Moretti distant reading módszerét veszi alapul, melynek lényege, hogy az irodal-
mat, irodalmi folyamatokat nem szövegek vizsgálatán keresztül igyekszik megis-
merni, hanem adatok minél nagyobb halmazának összegyűjtése és elemzése által.

A big data-típusú kutatások esetében a mintavétel kérdése mindig problé-
más. Találnunk, illetve készítenünk kell egy olyan adathalmazt – jelen esetben a 
Magyarországon kiadott self-help könyvekről –, amely vizsgálható nagyságú, át-
tekinthető, rendszerezhető, más szóval: elegendő ahhoz, hogy egyszemélyes ku-
tatásra alkalmas legyen. 

A magyar könyvpiac alakulását nem folyamatában vizsgáltam, mindössze 
egy 2016-os pillanatkép felmérésére volt lehetőségem a választott módszer segít-
ségével. A mintavétel során a népszerűségi jellemzőt választottam rendező elv-
nek, abból a megfontolásból, hogy az olvasóközönség szempontjából legreleván-
sabb írások kerüljenek a kutatás látókörébe. A végül 133 könyvet tartalmazó adat-
halmaz összegyűjtése úgy zajlott, hogy a Libri könyvesbolt webáruházában elér-
hető könyvkatalógus mind a 24 kategóriáját (úgymint család, életmód, ezotéria, 
gasztronómia stb.) átvizsgáltam. Minden kategória esetében népszerűség szerint 
csökkenő sorrendbe rendeztem a címeket, majd minden témakör első 80 könyvé-
nek címét, ismertetőjét elolvasva döntöttem arról, hogy a könyv beletartozhat-e 
a self-help csoportba vagy sem. Így összesen 80*24=1920 könyvcím és ismerte-
tő került a szemem elé, melyből 133-at ítéltem a kategóriámba tartozónak, ami az 
egész minta durván 7%-a. Hogy erőteljes jelenlétnek számít-e, ha a könyvsiker-
lista kategóriánkénti top 80 könyve között 7% a self-help kategóriába sorolható, 
arra akkor tudunk értékelhető választ adni, ha más műfajok, például történelmi, 
szépirodalmi vagy recepteskönyvek jelenlétével hasonlítjuk össze. Ez még egy el-
végzendő feladat.

Egyes statisztikai adatok hozzáférhetetlensége határt szabott vizsgálódá-
somnak, így például nem derül fény az eladott példányszámok sok mindent el-
áruló számsorára, amelyből pontosabb képet kapnánk a jelenség valós méretéről 
hazánkban. Még ennél is triviálisabb, szintén nehezen hozzáférhető adat az, hogy 
a mintába került 133 könyv mikor látott először napvilágot Magyarországon. A 
Libri, a Bookline, a moly.hu, az Alexandra és a Líra online katalógusában is csak 
az épp értékesített, legújabb kiadás megjelenési dátuma szerepel, az első magyar 
kiadás évszáma viszont az online címkékből hiányzik. Ezen adatokhoz való hoz-
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záféréshez más típusú adatgyűjtésre, a szóban forgó könyvek print-változatának 
begyűjtésére lett volna szükség. Mindezeket a megválaszolatlan kérdéseket elis-
merem a kutatás hibáiként, ugyanakkor az említett hiányosságok nem kisebbítik 
a választott módszer által feltárt számos hasznos és beszédes eredményt. A továb-
biakban ezekről az eredményekről számolok be.

4. A kiadói oldal vizsgálata. Mi olvasható ki egy magyar self-help könyvsi-
kerlistából?
A magyar self-help distant readingje során fontos szempont, hogy milyen 

kiadók foglalkoznak egyáltalán a témával. A mintámban összesen 52 különböző 
kiadó által megjelent önsegítő cím szerepelt, ami arra enged következtetni, hogy 
nem néhány kiadó specialitásáról beszélünk, hanem a magyar könyvpiac egy ál-
talános, kisebb-nagyobb kiadóknál egyaránt esetenként felbukkanó műfajról. (1. 
táblázat)
Mindemellett az is látható, hogy beszélhetünk self-helpre specializálódott kiadóról, 
nevezetesen a Bagolyvárról, amely a mintában szereplő összes könyv 21%-ának 
kiadója. 
Az összegyűjtött adatok kvantitatív elemzésének legfőbb hozadéka, hogy a 
feltűnően magas mutatók, a többi közül kitűnő számadatok rávilágítanak azokra 
a csomópontokra a magyarországi self-help iparon belül, amelyekre érdemes 
több  gyelmet fordítanunk, és elemző módszerekkel is megvizsgálnunk. Ilyen 
adat például a Bagolyvár Könyvkiadó láthatóan kiemelkedő szerepe a műfaj hazai 
terjesztésében. 
A magyar self-help könyvek kiadóinak pro  lja 
A Bagolyvár Könyvkiadó K  . az önfejlesztés – ezenbelül is a gazdasági témájú 
self-help – témakörében specializálódott vállalkozás. Jellemzően a legismertebb 
amerikai self-help könyvek magyar fordításainak gondozásával foglalkozik. 

1. táblázat (Kiadók) 2. táblázat (Sorozatok)
A mintában szereplő könyvkiadók 

listája
A mintában szereplő sorozatcímek és 

kiadóik
Könyvkiadó neve Címek 

száma 
Sorozatcímek Kiadók

1 Bagolyvár Könyvkiadó K  . 28 1. Égre néző ember Saxum 
Kiadó

2 Trivium Kiadó K  . 11 2. Életmű sorozat Saxum 
Kiadó

3 Édesvíz Kiadó 11 3. Határvonalak Harmat 
Kiadói 
Alapítvány

4 HVG Könyvek 10 4. 100 szabály Scolar K  .
5 Ursus Libris 4 5. Emberközpontú 

pszichológia
Ursus Libris
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6 Bioenergetic Kiadó K  . 4 6. Modern szülők Libri 
Könyvkiadó 
K  .

7 Hermit Könyvkiadó Bt. 4 7. Tudatos szülő Tudatos 
Lépés K  .

8 Saxum Kiadó 3 8. Kismama Sanoma 
Média 
Budapest 
Zrt.

9 Harmat Kiadói Alapítvány 3 9. Hétköznapi pszichológia Park 
Könyvkiadó 
K  .

10 Ja  a Kiadó 3 10. Vénusz és Mars Trivium 
Kiadó K  .

11 Park Könyvkiadó K  . 3 11. Brian Tracy 
Sikerkönyvtára

Trivium 
Kiadó K  .

12 Scolar K  . 2 12. Camino Európa 
Könyvkiadó 
K  .

13 Alexandra Kiadó 2 13. Mágiák Édesvíz 
Kiadó

14 Unio Mystica 2 14. Lélekgyógyászat Édesvíz 
Kiadó

15 Guruló Egyetem K  . 2 15. Jóga pszichológia Danvantara 
K  .

16 E  center 2 16. Gazdag papa Bagolyvár 
Könyvkiadó 
K  .

17 Manager Könyvkiadó K  . 2 17. Üzletkötés sorozat Bagolyvár 
Könyvkiadó 
K  .

18 Nordex K  . Dialog 
Campus Kiadó

1 18. Kulcs könyvek Bagolyvár 
Könyvkiadó 
K  .

19 Libri Könyvkiadó K  . 1 19. Erőleves a léleknek Bagolyvár 
Könyvkiadó 
K  .

20 Kulcslyuk Kiadó K  . 1 20. Jómódúak könyvtára E  center
21 Mission is Possible 1 21. Az elme kerekei Akadémia 

Kiadó Zrt.
22 Tudatos Lépés K  . 1 22. Dialóg Life Nordex 

K  . Dialog 
Campus 
Kiadó



ME.dok • 2018/2

12

23 Sanoma Média Budapest 
Zrt.

1 23. HVG Könyvek HVG 
Könyvek

24 Református Kálvin Kiadó 1 24. Az élet iskolája HVG 
Könyvek

25 Szent István Társulat 1
26 Drive Online Bt. 1
27 Ezoterikus Netrend K  . 1
28 Európa Könyvkiadó K  . 1
29 Tessék! Közhasznú 

Egyesület
1

30 Danvantara K  . 1
31 Roder-Ocker Kiadó 1
32 Casparus Kiadó K  . 1
33 Kolibri Gyerekkönyvkiadó 

K  .
1

34 Gabo Könyvkiadó és 
Keresk. K  .

1

35 XXI. Század Kiadó K  . 1
36 Brand Content K  . 1
37 Duna International 

Könyvkiadó Zrt.
1

38 Rhino Books 1
39 Fiesta Stúdió Könyvkiadó 

K  .
1

40 Alinea Kiadó 1
41 Crossroad Consulting K  . 1
42 Perfact-Pro K  . 1
43 Gazdagmami K  . 1
44 Athenaeum Kiadó K  . 1
45 Kétezeregy Kiadó 1
46 Pro Personal 1
47 Magvető K  . 1
48 Gordon Kiadó 

Magyarország K  .
1

49 Bookline Könyvek 1
50 Akadémia Kiadó Zrt. 1
51 Jezsuita Kiadó 1

Magánkiadás 2

Amellett, hogy az ismert országos könyvesbolthálózatokban értékesítik kö-
teteiket, a kiadónak létezik egy webáruháza, a www.uzle konyv.hu, melyen a sa-
ját könyveik mellett más piaci szereplők önfejlesztő könyveit is forgalmazzák (kb. 
600 címet). „Ha szereted az üzleti és önfejlesztő könyveket, és azok közé tartozol, 
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akik az üzleti területen folyamatosan tanulni, fejlődni akarnak, valamint sikere-
sebbé szeretnéd tenni a vállalkozásodat, jó helyen jársz!” – hirdeti a webáruház 
bemutatkozásában. 

Bár küldetésnyilatkozatot nem találunk a honlapon, a kiadó orientációjáról 
sokat árulkodik, hogy milyen témakörökre osztja könyveit. Ezek a következők: 
Anyagi függetlenség, Időgazdálkodás, Karrier, Kommunikáció, Kulcskönyvek, 
Marketing, Menedzsment, MLM, Motiváció, Tárgyalástechnika, Vállalkozás, 
Üzletkötés. Látható, hogy a nem pénzügyi témájú önfejlesztő témák, (pl. a népsze-
rű pszichológiai kiadványok) ebből a repertoárból teljesen hiányoznak. Külön  ó-
kot kaptak viszont az MLM-, vagyis a multi-level marketing-rendszerben műkö-
dő cégek önfejlesztő könyvei. Az itthon is tevékenykedő nagyobb MLM-cégeknél 
– úgymint az Amway, a Forever Living Products, a Herbalife, a Faberlic vagy pl. 
a Mary Kay – is jellemző, hogy könyvek, tréningek, podcastok segítségével folya-
matos (ön)fejlődésre ösztönzik a scheme tagjait: szinte mindegyik cég rendelkezik 
saját üzleti könyvtárral vagy üzleti akadémiával. A Bagolyvár Kiadó által üzemel-
tetett webáruházban az MLM-könyvek egy része valóban a hálózatépítéshez írott 
segédanyag, más részük sokkal egyértelműbben a self-help egy specializált válto-
zata: Erőleves a hálózatépítő léleknek, Éntérkép, Fogadjunk! Meg tudod csinálni!, 
Te is szabad lehetsz, Az első kör te magad vagy és hasonló címek. 

A kiadó összesen 123 könyvet forgalmaz jelenleg, melyek 1998 és 2016 kö-
zött jelentek meg. Ezek között mindössze 6 magyar szerzőtől található összesen 
10 könyv, az első 2010-ben jelent meg. Ellenben a téma amerikai bestsellereinek 
csaknem mindegyikét megvásárolhatjuk a Bagolyvár gondozásában. Olyan szer-
zők műveit, mint Napoleon Hill (3), Robert T. Kiyosaki (13), Jim Rohn (3), Dale 
Carnegie (1), Brian Tracy (11), John C. Maxwell (14), Stephen Covey (2) vagy Sean 
Covey (1). 

A jellemző self-help témákat, melyek a Bagolyvár kínálatából hiányoztak, az 
Édesvíz Kiadó repertoárjában találjuk. Eddig csaknem 1000 könyvvel jelentkez-
tek „a test-lélek-szellem, a keleti  lozó  ák, a természetgyógyászat, az ezoterikus 
pszichológia és a pozitív gondolkodás területén” (http://edesviz.hu/hu/rolunk). 
Az 1989-ben, a rendszerváltás után alakult könyvkiadó Magyarország első ezote-
rikus könyvkiadójaként pozicionálja magát. Küldetésnyilatkozatukban hangsú-
lyozzák, hogy céljuk a külföldi (amerikai, angol, német), illetve a magyar spirituá-
lis szerzők munkáinak eljuttatása a magyar olvasókhoz, illetve a lépéstartás a glo-
bális trendekkel a spirituális irodalom területén. Az Édesvíz Kiadó által gondo-
zott self-help tehát láthatóan válasz a nyugati individualizmusból eredő modern 
ember identitáskeresésére (Giddens, 74.).

A magyar self-help könyvkiadás harmadik fontos szereplője az 1991-ben ala-
pított Trivium Kiadó, mely palettájában már a szépirodalom, a gyermek- és if-
júsági irodalom, a gasztronómiai könyvek mellett vannak jelen – meglehetősen 
nagy arányban – a self-help legkülönfélébb témakörei. 

„Kiemelnénk témaköreinkből a távol-keleti kultúrkört,  lozó  áját, történel-
mét és irodalmát, valamint a nyugati és keleti  lozó  a viszonyát. […] A kiadó 
arculatának meghatározásában igyekszik a kor szavát követni, szélesíteni a pa-
lettát, így pro  lunk között a thriller, valamint az üzleti élet nemzetközi bestsel-
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ler szerzőinek (pl. Spencer Johnson, Napoleon Hill, Richard Carlson) kötetei kö-
zött is válogathatnak az olvasók.” (http://www.triviumkiado.hu/cegunkrol). So-
kat elárul a megfogalmazás a kiadó (vagy az olvasó feltételezett) self-helphez kö-
tődő viszonyáról: annak ellenére, hogy a Trivium palettájában találjuk a nemzet-
közi önfejlesztő kultúra több alapművét (pl. Napoleon Hill), küldetésnyilatkoza-
tukban mégis kerülik a self-helpre utaló valamennyi forgalomban lévő fogalmat, 
úgymint self-help, önfejlesztés vagy önsegítés.

A portál által felajánlott 13 témakör között találjuk az Egészség, életmód, az 
Ezotéria, a Hétköznapi pszichológia, a Keleti irodalom, az Üzleti kommunikáció, 
illetve a Vallás kategóriáit – ezzel a Trivium nagyjából ki is meríti az önfejlesztő 
irodalom összes fontosabb témakörét. 

Listánkban a negyedik és egyben utolsó szereplő, amely legalább tíz címmel 
van jelen, nem más, mint a HVG Könyvek. Az elsősorban gazdasági és politikai 
témájú HVG hetilaphoz kapcsolódó kiadó könyvek mellett magazinok publiká-
lásával is foglalkozik: HVG Extra Business, HVG Extra Pszichológia, HVG Ext-
ra A Nő, Állatok Világa stb. A könyvkiadó leginkább ismeretterjesztő és üzleti 
könyveiről ismert, de pro  lja ennél jóval sokszínűbb. Szlogenjük – gyerekkönyv-
től a menedzsmentig – is implikálja, hogy minden korosztály eltérő érdeklődé-
si köréhez igyekeznek alkalmazkodni kiadványaik sokszínűségével, a szépiroda-
lom viszont itt sem része a pro  lnak. Könyveiket hat kategóriába sorolják, me-
lyek közül háromba könnyedén beleférnek a self-help jellegű írások is, ezek: me-
nedzsment, üzlet; pszichológia, önismeret és életrajz. A maradék három kategó-
ria a self-helptől eltérő könyveket gyűjti: ismeretterjesztő könyvek; gyerekköny-
vek, tényfeltáró irodalom. 

A négy leggyakoribb könyvkiadó neve mellett ugyanakkor feltűnnek olyan 
ismert, nagy könyvkiadók is, mint a Magvető vagy az Európa Könyvkiadó, me-
lyek pro  lja hagyományosan szépirodalmi, mégis, úgy tűnik, nem zárkóznak el 
időnként színesíteni palettájukat egy-egy önsegítő-önfejlesztő könyv gondozásá-
val. 

Self-help könyvsorozatok
A mintámban szereplő 133 könyv közül 28 része összesen 24 sorozatnak. 

Ebbe a „sikerlistába”, amelyet a nem túl nagy mintám képez, általában nem fért 
bele a sorozatok egynél több kiadványa, látszik azonban, hogy a kiadói oldalról 
létezik egy törekvés arra vonatkozóan, hogy tematikus rendszerbe illesszék kiad-
ványaik között a self-help írásokat. A sorozatok jelenléte ezenkívül a kontinuitás, 
a folytatás várható következésének a jele. 

Beszédesek a self-help márkázása szempontjából a sorozatok nevei. Előke-
rülnek önfejlesztési jelszók és klisék, ismert szerzők nevei, valamint a self-helpre 
jellemző világképek és  lozó  ák hívószavai. (2. táblázat).

A 24 sorozat, amely a mintámba került, összesen további 193 könyvet tar-
talmaz. A legkisebb könyvsorozat 2 kötettel, a legnagyobb eddig 37-tel jelentke-
zett a piacon, leggyakrabban pedig 7-8 kötetesre méreteznek egy sorozatot. A 37 
kötetes sorozat a Park Könyvkiadó Hétköznapi pszichológia című szériája, amely 
témakörei feldolgozzák a családi és párkapcsolatok működésmódját, érintik töb-
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bek között a gyász, a megbocsátás, a testbeszéd, a szexualitás, a féltékenység és a 
magány témaköreit. Az alkalmazott pszichológia ezen megjelenési formái self-
helpnek gondolhatók abban az értelemben, hogy az önmagunkon, életünkön, 
gondolkodásmódunkon való változtatás módszereivel vértezik fel az olvasót. Szá-
mos sorozat a mintából egy-egy szerző eddig megjelent könyveit gyűjti csokor-
ba. Ilyen a Trivium Kiadótól a Brian Tracy Sikerkönyvtára 4 kötettel, az Édes-
víz Könyvkiadó Mágiák című gyűjteménye Szepes Mária 7 munkájával, az Euró-
pa Könyvkiadó 5 kötetes Camino sorozata Jorge Bucay írásaival vagy a Bagolyvár 
Könyvkiadó 18 kötetes Gazdag Papa sorozata, amely Robert T. Kiyosaki és szer-
zőtársai (köztük Donald J. Trump) könyveit gyűjti össze.

A magyar self-help témakörei
A hazai self-help kínálatban a különböző témakörök megjelenésének ará-

nyáról árulkodik az az adat, hogy a már említett webáruházi kategóriák (úgymint 
család, életmód, ezotéria, gasztronómia stb.) melyikében sikerült a legtöbb önfej-
lesztő könyvet találni.

3.  táblázat (Témák)
A self-help könyvek száma az egyes Libri-

könyvkategóriákban
Pénz, gazdaság, üzleti élet 55
Ezotéria 29
Család és szülők 20
Társadalomtudományok 14
Életmód, egészség 6
Napjaink, bulvár, politika 5
Vallás, mitológia 2
Gyermek és i  úsági 1
Hobbi, szabadidő 1
Képregény 1
Kert, ház, otthon 1
Életrajzok, visszaemlékezések 0
Gasztronómia 0
Irodalom 0
Lexikon, enciklopédia 0
Művészet, építészet 0
Nyelvkönyv, szótár 0
Sport, természetjárás 0
Számítástechnika, Internet 0
Tankönyvek, segédkönyvek 0
Térkép 0
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Történelem 0
Tudomány és természet 0
Utazás 0

Magasan a legtöbb önfejlesztő könyv a mintából (55) gazdasági témájú, eze-
ket követi az ezotéria, a család és szülők, valamint a társadalomtudományok ka-
tegóriákban összesen mintegy 63 cím, amelyek lényegében a hétköznapi pszicho-
lógia témáit fedik le (3. táblázat).

A Pénz, gazdaság, üzleti élet csoport startupokkal, vezetéselmélettel, befo-
lyásolással, sikerrel, az álmok megvalósításával foglalkozó könyveket tartalmaz. 
A Család és szülők kategóriában szereplő könyvek visszatérő témai a szerelem és 
a szeretet, az egészséges párkapcsolat fenntartása, az anyaság, illetve a fér   és a 
női gondolkodásmód különbségei. Az Ezotéria témái között szerepel a keresztény 
hit és a buddhista  lozó  a mellett többek között a mágia, az angyalterápia és az 
asztrológia is. Itt felvetődhet a kérdés, hogy mi alapján kerülnek egyes könyvek a 
vallás, míg mások az ezotéria csoportba. A válaszhoz a két fogalom tisztázásának 
igénye mellett hozzátartozik, hogy itt címkékről és nem egymást kizáró kategóri-
ákról van szó. Így előfordulhat, hogy egy könyvön az ezotéria címke mellett a val-
lás is rajta van. A Társadalomtudományok kategóriából a mintámba került köny-
vek többnyire pszichológiai témájúak, és olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint az 
agresszió, az érzelmek kezelése, a boldogság vagy például a személyiségtípusok. 

Furcsaságként feltűnik a Képregény címke alatt szereplő self-help kötet, 
Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter munkája, a Kijutás a mókuskerékből – Ho-
gyan lehet valakiből gazdag gyerek, ha követi a gazdag papa tanácsait? Itt ugyan-
is az eddigiek mellett egy újabb médium kerül a self-help látókörébe. A 60 oldalas 
képregény állatmeséken keresztül igyekszik megtanítani gyerekeknek „hogyan 
kövezi ki a pénzteremtéshez vezető utat a munka a tanulásért, nem a pénzkere-
setért módszer; a pénzteremtés és az eszközalkotás alapjait; hogyan érhetitek el, 
hogy a pénz dolgozzon nektek, és ne kelljen olyan sokat dolgoznotok a pénzért.” 

Szintén kiemelkedik a sorból az egyetlen gyerekkönyv, Shona Innes A barát-
ság olyan, mint a mérleghinta című könyve, amely szintén a fabula eszközét hasz-
nálja a tanításra. Az ausztrál klinikai és törvényszéki pszichológus mesésköny-
ve a gyerekek nehéz hétköznapi élethelyzeteinek feldolgozásához kíván segítsé-
get nyújtani. 

A kínálat tekintetében tehát a leggyakoribbak a pénzügyi tanácsadással fog-
lalkozó önfejlesztő könyvek. Felmerül a kérdés, hogy a kínálat gazdasági orien-
táltsága válasz-e az olvasói igényekre, vagy a kiadók önkényes döntéséről van-e 
szó. Fontos kiemelnünk ugyanakkor, hogy az önfejlesztő könyvek – még ha üzle-
ti témájúak is – sohasem tőzsdei titkokat vagy értékes üzleti információkat tartal-
maznak, ehelyett buzdító, inspiráló történeteket kitartásról, szorgalomról, kom-
munikációról, határozottságról és a kudarc elviseléséről. Az önfejlesztő irodalom 
mindig belső, személyiségi, lelki válaszokat ad sokszor nagyon is külső, szociális 
és gazdasági jellegű problémákra (Füredi, 25.).

A fordítások jelenléte szintén jellemző, főképp a gazdasági típusú önsegí-
tő könyvek esetében. A fordítások száma az egész mintában: 94 (70%), a magyar 
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szerzők könyveinek száma 39 (30%). Utóbbiak között szerepelnek többek között 
Popper Péter, Szepes Mária, Szabó Péter vagy Dr. Tóth András. Feltűnő, hogy a 
magyar szerzők az önsegítő irodalom mindennapi pszichológiáról szóló irányát 
erősítik inkább a gazdaságival szemben. Léteznek ugyanakkor magyar motivá-
ciós előadói is a gazdasági önmegvalósításnak. A legismertebbek közé tartozik a 
már említett Szabó Péter, illetve Csernok Miklós, a Kiszámoló blog trénere.

A kiadói oldal vizsgálatának egyik legfontosabb tanulsága, hogy a self-help 
egyelőre nem tudott explicit módon érvényesülni, magának nevet kiharcolni és 
helyet találni a könyvpiacon és ezzel együtt a magyar kultúrában sem. Termékei 
szétszóródnak a vallás, a pszichológia és a közgazdaságtan intézményesült kul-
turális szféráiban, míg az önfejlesztés, a self-help, az önsegítés fogalmait tovább-
ra is negatív konnotáció veszi körül. A negatív felhang oka, hogy a befogadó (vagy 
a feltételezett befogadó) self-help alatt sokszor nem azt a komplex, pszichológi-
ai, orvostudományi, gazdasági és  lozó  ai hagyományokat egy sajátos retoriká-
val kombináló műfajt érti, amelyről jelen tanulmány beszél, hanem egy primitív 
és üres, irreális tartalmú kliségyűjteményt (Sebestyén, 79.). A kritikus befogadás 
másik oka a műfajra jellemző hangzatos, túlzó ígéretek burjánzása a könyvekben, 
a fülszövegekben és az ajánlókban. Ezek az ígéretek a biztos sikerről, az elromlott 
házasság gyors megjavulásáról, a szociális kapcsolatok gyökeres megváltozásáról 
szólnak – a könyv elolvasásának és a benne foglalt tanácsok megfogadása hatá-
sára. (Crawford, 3.) A műfaj szétszórtsága, mitöbb, névtelensége miatt pedig egy 
olyan piaci pozícióba került, amelyben megjelenési formáit sokszor furcsa egy-
más mellé helyezésben találjuk a legkülönbözőbb, sokszor oda nem illő műfa-
jokkal – ezzel tovább rontva a self-help elkülönülését a kulturális cikkek sorában.

 
5. Az értékesítési oldal vizsgálata. Mit árulnak el a self-helpről a köny-

vespolcok? 
A mintavétel módja
A distant reading-típusú elemzés következő szakaszában a  gyelem a könyv-

kiadástól az önfejlesztő irodalom értékesítése felé fordult. Az adatgyűjtés ezúttal 
a Libri könyvesbolt egyik debreceni boltjának o   ine,  zikai helyszínén zajlott. A 
kutatás előző szakaszához hasonlóan ezúttal is a könyvpiac állapotának csak egy 
pillanatnyi és adott helyszínen érvényes, szúrópróbaszerű meg  gyelése volt lehet-
séges a választott módszer segítségével. Tüzetesen átvizsgálva a könyvesbolt Élet-
mód (és az ez alá tartozó Ezotéria, Egészség, Életmód és Szabadidő), a Tudomány 
(ezen belül a Pszichológia, Vallás és Filozó  a) és az Üzleti (ezen belül Gazdaság, 
Üzleti és Menedzser) polcait (kihagyva a Történelem és a Szépirodalom szektoro-
kat), a bolthálózat könyvelhelyezési politikájára irányult a  gyelem. A kérdés ez-
úttal az volt, hogy milyen kötetek szomszédságában, milyen útvonalat bejárva jut 
el az olvasó a self-help kötetekhez, a válasz ugyanis segíthet megérteni, hogyan is 
értelmezi, milyen kontextusba helyezi a magyar könyvipar értékesítő szereplője 
az önsegítő irodalom egy-egy művét.

Könyvtárakban előszeretettel használják a következő kiírást: „A book 
misplaced is a book lost”. A kutatásnak ebben a szakaszában arra a kérdésre ke-
resem a választ, vajon az egész self-help kulturális irányzat elveszett, lost len-



ME.dok • 2018/2

18

ne-e a magyar könyvpiacon a számos misplaced kötete miatt? Második kérdésem 
arra vonatkozik, hogy milyen első benyomást kaphat az olvasó ezekről a self-help 
könyvekről az alapján, hogy milyen szektorban, milyen típusú könyvek társasá-
gában találkozik velük. 

Freud, Bagdy és az ezotéria. Anomáliák az Életmód polcokon
Az Életmód szektor Ezotéria nevű polcain a tarot, a jóslás, a boszorkány-

ság, a számmisztika és a kereszténység témakörei váltakoznak – látszólag a legna-
gyobb természetességgel. Itt találjuk Müller Péter szépíró, a magyarországi spi-
rituális irodalom egyik fő alakjának nem korábbi szépirodalmi, hanem a közel-
múltban született spirituális jellegű könyveit. Müller Boldogság, Szeretetkönyv 
vagy Örömkönyv című kötetei csak néhány példa a szerző inspiráló jellegű, élet-
bölcsességekkel teletűzdelt írásai közül. Ezek mindegyikére jellemző egy sajátos 
élet  lozó  a képviselése és tulajdonképpen már a címek is utalnak rá: az élet nagy 
titkaira ígérnek választ, receptet. Hogy ezoterikusak-e ezek a könyvek, az leg-
alább is vitatható. Az ezotéria a görög esōterikos (jelentése: belső) szóból ered, az 
Oxford Dictionary szerint egy kis csoport, egy belső, speciális tudással rendelke-
ző beavatott kör számára ismert, (=misztikus) tanokra használt kifejezés. A Ma-
gyar értelmező szótár kétféleképpen dei  niálja a fogalmat. Egyrészt: 

„Természetfeletti erőkkel kapcsolatos elképzelések összessége, amely kiter-
jed a szellemvilágra, illetve különféle megmagyarázhatatlan jelenségekre. Magát 
tudományosnak bemutató titkos, de misztikus, babonás világnézet, amely a ter-
mészetnek csak kiválasztottak, beavatottak számára felfogható titokzatos erői-
ben, jelenségeiben hisz, és ezekkel kapcsolatos módszereket alkalmaz.” Másrészt: 
„Titkos tan, amelyet csak a beavatottak ismerhetnek.” (Magyar értelmező szótár)

Bár Müller kétségtelenül foglalkozik lelki, spirituális gondolatokkal, csak 
beavatottak számára felfogható titokzatos jelenségekről nincs szó írásaiban, 
azok sokkal inkább a lelki béke és boldogság elérésével foglalkoznak. E szerint 
a tapasztalat szerint a self-help piaci pozíciószerzésének egyik fontos hátráltató-
ja a fogalmi tisztázatlanság. Ez a zavar a self-help kategorizációjával kapcsolatban 
árulkodik arról, hogy a Libri könyvesbolt döntéshozói hogyan értelmezik az álta-
lunk vizsgált önfejlesztő könyveket, milyen címkével látják el azokat. A félrecso-
portosítások a könyvek elhelyezésekor tehát szintén üzenetet hordoznak, nem-
csak a könyvpiac értékesítési oldalon álló szereplőiről, de az olvasói élményről is, 
aki kénytelen az Ezotéria polcon kutatni, ha például Bagdy Emőke egyik könyvét 
keresi. Az o   ine térben ugyanis sokkal zavaróbb a részlegek rossz megnevezé-
se vagy a self-help részleg hiánya az online áruházzal szemben, itt ugyanis ezek a 
megnevezések szinte minden esetben irányítják a vásárlói nézelődést: akkor is, ha 
konkrét céllal érkezik a vevő, és akkor is, ha nincs pontos elképzelése arról, hogy 
milyen kötetet szeretne megvásárolni. 

Bár Bagdy Emőke pszichoterapeuta kötetei, Müller Péter író spirituális köny-
vei, illetve Szepes Mária író, Pöttyös Panni mesebeli alakja kitalálójának mágiáról 
szóló könyvei (A sors mágiája, Az álom mágiája, A szó mágiája stb.) valamennyi-
en többé-kevésbé a self-help tág kategóriájába tartoznak, azok egy polcra helyezé-
se tarottal, asztrológiával, agykontrollal – vagyis a hardcore, valóban beavatottak 
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számára íródott ezoterikus könyvekkel – semmiképp nem járul hozzá a magyar 
társadalomban amúgy is kétes megítélésű műfaj árnyaltabb értelmezéséhez. Sőt, 
még inkább erősítheti azt a magyar olvasóközönségben létező csoportot, amely 
elvből elzárkózik az önfejlesztő irodalom minden formájától.  

A self-help hazai megítélése, megértése, árnyalt értelmezése szempontjából 
tehát semmiképp nem célravezető, ha a self-helpet ezotériával azonosítjuk – még 
ha van is ebbe a kategóriába illeszkedő válfaja. Sőt, bármilyen pszichológiával 
foglalkozó könyv Ezotéria polcra helyezése árt nemcsak az önfejlesztés, de a pszi-
chológia mint tudományterület megítélésének is. Abban pedig már van tapasz-
talatunk, hogy a tudomány hitelvesztése a közvélemény szemében egyrészt valós 
veszély, másrészt súlyos következményekkel is járhat: elég csak a védőoltást ellen-
zők aggasztóan nagy csoportjára gondolnunk. 

Az ezoterikus self-help magyar képviselőire jó példa Szatmári Nóra, aki sa-
ját honlapján található bemutatkozója szerint „life-coach, asztro-coach, asztroló-
gus, névelemző és tanácsadó”. A life-coach mint karrierlehetőség megjelenése te-
kinthető a self-help kultúra termékének. A life-coach az a személy, aki segít kli-
enseinek/pácienseinek személyes életcéljaik felismerésében és a megvalósítás el-
kezdésében. Valamiféle keveredés ez a business-coach és a counselor/therapist/
pszichoterapeuta munkaköre között. Ismét az önsegítés és az ezotéria keveredé-
sére látunk példát, melyből úgy tűnik, az asztrológia, a tarot és más misztikus 
tevékenységek kihasználták a self-help kultúra 20. századi reneszánszát, így ma 
már az önfejlesztés retorikáját felhasználva az asztrológus, a jós túllép a helyzetek 
analizálásán, és tanácsolni kezd, életvezetési útmutatást ad. Szatmári Nóra köny-
vei között olyan címek szerepelnek, mint az Ezoterikus kalendárium, a Holddié-
ta vagy a 120 sorsformáló tipp – Receptek a boldog élethez. Utóbbi már címében is 
az önfejlesztő kultúra bevett gyakorlatát használja, a lépésekben, számszerűsített 
leckékben való gondolkodás ugyanis a self-help sajátja. A hagyomány az 1934-
ben New Yorkban alapított AA (Alcoholics Anonymus) világszerte elterjedt 12 lé-
péses programjához köthető. Ez a program indította el ugyanis – legalább részben 
– a modern önfejlesztő irodalom széles körű kibontakozását (Karlgaard, 2011). 

A self-help határterületei
Az Életmód szektorban az Ezotériát követő polcok az Egészség elnevezés 

alatt futnak. A két kategória közötti választóvonal hiánya lehetőséget adott az 
értékesítőnek ezekkel még szabadabban bánni. Erre a határterületre kerültek a 
buddhizmussal, grafológiával, feng shuival, asztrológiával foglalkozó könyvek 
mellett a Freud- és Bagdy-kötetek, valamint – bár nem self-help, de – Krúdy Gyu-
la Álmoskönyve is. Utóbbi például talán jobb helyen lenne a néprajz, a klasszikus 
magyar irodalom vagy akár az Ezotéria polcon. 

Az ezotéria, az orvoslás és a self-help közös „gyermeke” Daniel Weisz: 
Kineziológiai tapasztalatok. Hogyan segítsünk magunkon izomfájdalmak és egyéb 
panaszok esetén című könyve. Nem ez az egyetlen kötet, amely az ezotéria és a tu-
domány között kíván hidat építeni. A Tarandus Könyvkiadó Szintézis Könyvek 
elnevezésű sorozatának épp ez a küldetése. Hitvallása a következőképpen olvas-
ható a sorozat könyveinek belső borítóján: 
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„A Szepes Mária (†) szellemi védnöksége alatt működő Szintézis Szabad-
egyetem törekvéseit tükröző művek gyűjteménye, amelyek a spirituális létszem-
lélet hiteles forrásaiként adják át az ezoterikus gondolkodás időtlen kincseit”. 

A sorozat könyvei között találjuk Gazdag László Van élet a halál után, illet-
ve Héjjas István: Ezotéria és tudomány című kötetét.

A könyvesbolt kínálatát vizsgálva úgy tűnik, hogy nemcsak a misztikus iro-
dalom, az asztrológia, a számmisztika, a boszorkányság merített új erőt a self-
help kultúra feléledéséből, hanem a kuruzslás is. Az orvoslással foglalkozó ön-
gyógyító-önsegítő könyvek kínálata kifejezetten széles. Vianna Stibal vaskos kö-
tetekből álló  eta Healing című sorozata, amely a gyógyításról és a gyógyulásról 
szól, ezzel az ajánlással kezdődik: 

„Ajánlom ezt a könyvet Istennek, a mindenség Teremtőjének. A könyvben 
található információkat isteni útmutatásból kaptam” (Stibal, 5.).

Egy másik példa erre Szendi Gábor: Napfény-vitamin. Hazugságok, tévhitek, 
tények című könyve, melynek előlapján a kiadó arról nyilatkozik, hogy a könyv-
ben található tudományos érvrendszer sokszor szemben áll a jelenleg elfogadott 
tudományos állásponttal, és ezért a kiadó nem vállal felelősséget a könyv igazság-
tartalmáról.

Ha tehát továbbra is fenntartom a dolgozat elején felállított self-help krité-
riumrendszert, abba bele fognak tartozni az öngyógyítással foglalkozó, a tudo-
mány jelenlegi állásával szemben álló könyvek és a számmisztikával, agykontrol-
lal és más ezoterikus tevékenységekkel foglalkozó misztikus kötetek is, amelyek a 
kutatás elkezdése előtt nem kerültek a látókörömbe az önsegítéssel kapcsolatosan. 
Határt húzni viszont a spiritualitáson belül nagyon nehéz feladat: nagyon gyak-
ran az üzleti self-help szerzőinek vagy a pszichológusoknak is van valamilyen Is-
ten-képük, spirituális beállítottságuk, amely kiderül a könyvből, nem is beszélve 
a kifejezetten keresztény/keresztyén olvasóközönségnek írott self-help könyvek-
ről. Így tehát nem tudok mást tenni, mint elfogadni, hogy energiagyógyászatról 
és mágiáról szóló könyv ugyanannyira lehet self-help, mint pszichológiával, me-
ditációval, bibliai tanításokkal, önismerettel, boldog családi élettel vagy üzleti si-
kerrel foglalkozó kötet.

A könyvesboltban nézelődés egyik haszna a kutatás szempontjából, hogy 
egyfajta kontrollja és tesztje a kutatás elején megfogalmazott self-help-de  níció-
kísérletnek. Helyenként erősíti, máshol – így például ez esetben is – próbára teszi 
és megingatja azt. A de  níció használatának rápróbálása a könyvesbolt kínálatá-
ban szereplő könyvekre segít pontosítani, árnyalni a de  níciót, rávilágít hiányos-
ságaira, hibáira, illetve felhívja a  gyelmet a self-help határterületén elhelyezke-
dő könyvekre. 

Ilyen határterületnek ad helyet például a Libri Életmód szektora. A legjel-
lemzőbbek itt a táplálkozási kézikönyvek és speciális receptes könyvek ételintole-
ranciával, magas koleszterinszinttel élők, cukorbetegek stb. számára. Számunk-
ra a fentiek közül egyedül azok érdekesek, melyek túllépnek a szakácskönyvlé-
ten, és életmódváltás mellett élet  lozó  át is kínálnak a változni vágyók számá-
ra. Ilyen például a Jónő – Táplálkozási útmutató, ha szuperül akarsz kinézni című 
Rory Freedmantől és Kim Barnouintól, akik talán Takács Nóra „szépségszakér-



21

FÓKUSZ

tő” Hogyan legyek jó nő nagysikerű tévéműsorára és Nóra követőire, a „jónőkre” 
utalnak a címben. 

Ugyanitt tűnnek fel először a Tantusz Könyvek – az angol For Dummies 
sorozat magyar fordításai. A könyvsorozat célja elsősorban az ismeretterjesztés, 
olykor azonban ezek a kötetek is beleolvadnak az önfejlesztés kultúrájába. Lásd: a 
Fitten 40 felett és a Sétára fel! címűeket értelmezhetjük self-helpként, a Jaj, az ízü-
leteim című azonban sokkal inkább ismeretterjesztő kézikönyv. Az életmódvál-
tásról szóló gyakorlati kézikönyvek tehát nem tekinthetők minden esetben ön-
fejlesztő könyveknek. Ha hiányzik belőlük az inspirálni, meggyőzni kívánó érv-
rendszer, az adott élet  lozó  át képviselő diskurzus, akkor egyszerűen kéziköny-
vekről beszélünk. Ilyenek a paleolit diétáról szóló több polcot elfoglaló kötetek, az 
edzésről és étrendről, testépítésről szóló útmutatók. 

I  úsági és gyermek-self-help
Érdekes színfoltját képezik az Életmód polcra sorolt self-help könyveknek 

az i  úságot, tinédzsereket célzó kötetek. Ennek magyar képviselője és az i  úsá-
gi self-help iskolapéldája lehet Pacskovszky Zsolt és Rigler Ilona Hogyan élheted 
túl… sorozata olyan címekkel, mint Hogyan élheted túl, ha „furcsának” tarta-
nak?; … ha minden a testvéred körül forog?; … ha rád száll az osztály?; … ha nincs 
internet?; … a szüleid válását?; stb..

A gyermek és i  úsági self-help gyökereit Ezópus tanulságos állatmeséiben 
kereshetjük. A bátorságról, őszinteségről szóló, gyermekeknek írott történetek 
hagyományait viszik tovább a nemzetközi gyermek-self-help könyvei is, olyan cí-
mekkel, mint Chicken Soup for the Kid's Soul: 101 Stories of Courage, Hope and 
Laughter (ford.: Húsleves a gyerek lelkének: 101 történet bátorságról, reményről 
és nevetésről), Dinosaurs Divorce (ford.: A dinoszauruszok elválnak), Stick Up for 
Yourself! Every Kid's Guide to Personal Power and Positive Self-Esteem (ford.: Állj 
ki magadért! Minden gyerek útmutatója a személyes erőhöz és a pozitív önértéke-
léshez). A gyermek self-help könyvei sok esetben kívül esnek a kutatás elején meg-
fogalmazott keretrendszeren, mivel azok időnként meséken,  kciós történeteken 
keresztül tanítanak életleckékre. 

A tinédzsereknek szóló self-help könyvek sokkal jobban hasonlítanak a fel-
nőttek számára írt megfelelőjükhöz, azzal a különbséggel, hogy itt a pszichológi-
ai, lélektani, önismereti témák lefedik a kategória témaköreit, az üzleti és miszti-
kus témák pedig jórészt hiányoznak. Akkora a hasonlóság, hogy például Stephen 
Covey self-help klasszikusának, a  e 7 Habits of Highly E  ective People-nek  a, 
Sean Covey megírta a tinédzsereknek szóló változatát: a  e 7 Habits of Highly 
E  ective Teens:  e Ultimate Teenage Success Guide címmel. Mindkettő megje-
lent magyarul is (A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása, A kiemelkedően 
eredményes  atalok 7 szokása). 

A gyermek- és i  úsági self-help különleges csoportjába tartoznak még a már 
említett ilyen jellegű képregények. Bár ezek jelenléte a könyvespolcokon nem jel-
lemző, a műfaj transzmediatizáltságának mégis jó példái.

Gazdasági és tudományos önfejlesztés
A Libri Tudomány szektorában számunkra a Filozó  a és a Vallás polcok szol-

gáltathatnak eredményeket. Utóbbinál Böjte Csaba, Ferenc Pápa, Gary Chapman, 
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Richard Rohr, Philip Yancey, illetve Popper Péter neve tűnik fel a self-help címek-
kel kapcsolatban. 

A Pszichológia polcokon találjuk a magyar self-help irodalom legtöbb pél-
dáját. Úgy tűnik, a populáris pszichológia az a terület, ahol a leginkább meg tu-
dott honosodni Magyarországon a hazai szerzőktől származő önfejlesztő iroda-
lom. A legátfogóbb magyar self-help-összefoglalók A lélek dolgai – A Nyitott Aka-
démia válogatott előadásai önfejlesztésről, kapcsolatokról és kon  iktuskezelés-
ről, illetve az ugyanehhez a sorozathoz tartozó Belső utakon A Nyitott Akadé-
mia válogatott előadásai önismeretről, sorsról és szabadságról című tanulmány-
gyűjtemények. A kötetekben ismert magyar pszichológusok, pszichiáterek kere-
sik olyan kérdésekre a választ, mint „miként találhatunk rá belső erőforrásainkra 
életünk nehéz helyzeteiben? Hogyan hozhatunk ki magunkból többet, léphetjük 
át korlátainkat, és juthatunk el a legjobb lehetőségeinkig?” A tanulmányok szer-
zői között ott van Bagdy Emőke, F. Várkonyi Zsuzsa, Pál Ferenc, Popper Péter, 
Szendi Gábor, Vekerdy Tamás, Czeizel Endre vagy Csernus Imre, és valamennyi 
írás jó példa a self-help és tudomány keveredésére, illetve a tudományosan meg-
alapozott self-help jelenlétére.

Az Üzleti az utolsó olyan szektor a Libriben, ahol érdemes self-help könyve-
ket keresnünk. A polcok itt a Gazdaság, Üzleti és Menedzser elnevezéseket vise-
lik, és ezek mindegyikén találunk példákat a self-help irodalomra. 

A legtanulságosabb élményekkel a Gazdaság polcokkal való megismerkedés 
szolgáltat. Érdekes módon a Libriben ide és csak ide kerültek az amerikai self-help 
irodalom legfontosabb műveinek fordításai egymás mellé rendezve, szép sorban. 
Néhány példa ezek közül: Dale Carnegie: Üzletkötő kalauz, Napoleon Hill: Gon-
dolkodj és gazdagodj, Donald Trump–Robert T. Kiyosaki: Miért szeretnénk, hogy 
gazdagodj, Brian Tracy: Önerőből multimilliomos, Beszélj győztesként stb. Ezek 
a magyar kiadások nagyrészt a Bagolyvár, kisebb részben pedig a Harmat és a 
Trivium Könyvkiadók gondozásában jelentek meg. 

Különös, hogy ezeken a polcokon egyetlen magyar szerző műve sem sze-
repel, a szekció kizárólag a self-help amerikai klasszikusainak van szentelve, 
mégsem self-helpként vagy önfejlesztésként, hanem Gazdaságként hirdeti ma-
gát – vajon ez az „önfejlesztő” vagy „self-help” kifejezéseket körbevevő negatív 
konnotációknak köszönhető-e? Tény, a könyvek nagy része valóban a gazdasági 
siker elérésének kulcsát ígéri, de vannak köztük szép számmal olyanok is, ame-
lyek általános boldogságot és kiteljesedést „árusítanak”. Felvetődik a kérdés: mi-
ért nem kerültek ezek mellé az amerikai hagyományokat kifejezetten követő ma-
gyar szerzők – főként Szabó Péter – könyvei?

Végül az Üzleti és a Menedzser polcokon a marketingkomunikációs szak-
könyvek sokasága, protokollal, karrierépítéssel foglalkozó kézikönyvek mellett 
Györ  y Kinga: Add elő magad című könyve képviseli a self-helpet. Témáját, fel-
építését tekintve a könyv kerülhetett volna az amerikai fordítások mellé is, hi-
szen nagyban hasonlít sok egyéb mellett például Dale Carnegie self-help klasszi-
kusának, A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei című kötetére, amely 
az említett Gazdaság polcon talált helyet magának. A tapasztalat tehát azt mutat-
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ja, hogy ez esetben a rendezőelvek rangsorában a könyv szerzőjének nemzetisége 
felülírta a tematikai csoportosítást. 

További fontos tanulsága a szekció tanulmányozásának a paratextusokra, je-
len esetben a könyvek külső megjelenésére vonatkozik. A fordításoknak ugyan-
is meghagyták eredeti, az amerikai self-helpre jellemző borítódizájnjukat, ami a 
könyvfordításoknál természetesen bevett, de nem törvényszerű gyakorlat. A ma-
gyar könyvek ennek a döntésnek a következtében már ránézésre is „amerikai-
nak”, idegennek néznek ki, elütnek a könyvesbolt összes többi kiadványától, ma-
guk a polcok is kirívóan másként néznek ki a könyvesboltban. A szóban forgó bo-
rítók semmiképp sem nevezhetők letisztultnak: zsúfoltak, tele vannak önreklám-
mal, szlogenekkel, ajánlásokkal és az eladott példányok számszerűsítésével. 

Következtetések
A self-help jelenség észrevétlenül beférkőzött a mainstream kultúrába: fel-

bukkan nemcsak a könyvesboltok non-  ction szektoraiban, az áhítatos és medi-
tációs könyvek között, de a pult mellett álló miniatűr idézetes-könyvek és inspi-
ráló audiokönyvek formájában is, feltűnik a Facebook-falunkon sorra megosztott 
idézetekben, és ott van a városi kultúrházakba meghívott vendégelőadók motivá-
ciós előadásain. Valóban csak észrevétlenül tette ezt? Hiszen sehol nem nevezik 
nevén a magyarországi self-helpet/önfejlesztést/önsegítést: sem a könyvesboltok 
polcain, sem online, de még a self-help könyvsorozatok nevében sem. 

Hogy milyen mértékű a műfaj jelenléte az itthon megjelent könyvek köré-
ben, arra ez a kutatás megpróbált válaszokat keresni. Bár sem eladott példány-
számokhoz, sem országos könyvkiadási statisztikákhoz nem fért hozzá a kutatás, 
a vizsgált népszerűségi listák alapján a magyar könyvpiac adott (2016-ban vizs-
gált) pillanatnyi állapotában a legnépszerűbb könyvek 7-10%-a tartozott a self-
help kategóriába. Ezt a meg  gyelést erősíti az a tény is, hogy 2017 márciusában 
a Libri 30-as sikerlistáján három self-help kötetet találunk, köztük kettő magyar 
szerző munkája: Gary Chapman: Az 5 szeretetnyelv, Szabó Péter–Besenyő Viktó-
ria: Állj félre a saját utadból! és Almási Kitti: Bátran élni. A self-help tehát a kor-
társ kultúra része, és ha a globális trendeket hazánk továbbra is követni fogja, ak-
kor minden bizonnyal egyre markánsabb részévé válik. 

Jelen kutatás három új dologra mutatott rá a hazai self-help kultúrával kap-
csolatban. Egyrészt arra, hogy az Amerikában a 20. század végén hirtelen nép-
szerűségre szert tevő műfaj terjesztésébe a magyarországi kiadók csak a 2000-es 
évektől kezdtek előbb fordítások kiadásával bekapcsolódni, majd magyar szerzők 
életvezetési útmutatóinak gondozásával bővítették a kínálatot. A dolgozatnak a 
kiadói oldal elemzéséről szóló része számos példán keresztül illusztrálja azt a fo-
lyamatot, ahogyan a self-help legnagyobb magyar kiadói integrálták a műfaj kü-
lönböző témaköreit saját termékkínálatukba, és ahogyan ezzel együtt helyet jelöl-
tek ki nekik a magyar könyvpiac egészében is. 

Másodszor rávilágított arra, hogy az eredetileg magyar nyelven íródott 
kultúraspeci  kus self-help kínálatában az inspiráló, motiváló könyvek sorában a 
lélek gondozásával kapcsolatos témák vannak túlsúlyban a pénzügyi önállósodás, 
a vállalkozásirányítás, a vezetéselmélet témáival szemben. Ez a meg  gyelés szem-
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ben áll a 20. századi, klasszikus amerikai self-help alapvető irányultságával, de il-
leszkedik a műfaj kortárs globális trendjéhez, amely a terápiás kultúra támogató-
jaként tekint a self-help irodalomra. (Nehring, 152.)

Végül az értékesítő oldal vizsgálatáról szóló részben a dolgozat több példán 
keresztül is rámutat az önsegítő könyvek hibás márkázására, összezavaró kontex-
tusokba helyezésére a könyvesboltok részéről, ezzel felhívta a  gyelmet a self-help 
lokális értelmezésének problémáira a magyar kultúrán belül. 
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