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1. BEVEZETÉS 

Sokan gondolják úgy, nem túlzás azt mondani, hogy olvasás nélkül pusztán csökkent 

értékű életünk lehet: nemcsak abban az értelemben, hogy kimaradunk a szépirodalom által 

teremtett világok megismeréséből, hogy nem jutunk hozzá az életünket befolyásoló alapve-

tő információkhoz, de legegyszerűbb hétköznapi ügyeinket sem tudjuk elintézni a hivatal-

ban, a postán vagy akár a boltban, vásárláskor. Mások azt mondják, ez már a múlt világa, 

egyre többen vannak, akik ismerik a betűket, de nem olvasnak vagy hiába olvasnak – mert 

nem értik a szövegek tartalmát –, mégis egész jól elboldogulnak az életben. Vannak, akik a 

kultúra teljes pusztulását látják az olvasás visszaszorulásában, vannak, akik a kultúra új 

korszakának kezdetét. Vitáznak az olvasás szerepéről filozófusok, neveléstudományi szak-

emberek, irodalmárok, pszichológusok, művelődéstörténészek, szociológusok, politikusok, 

tanárok és szülők. Az olvasással és nem olvasással kapcsolatban a sajtóban, weboldalakon 

de akár még a bulvárlapokban is legalább annyi közhelyet, mítoszt, babonát, megkövült 

véleményt és nagyvonalú felszínességet lehet olvasni, amilyen sokrétű az olvasás mint 

tevékenység maga. 

Bármilyen népszerű – sőt már-már közhelyes – is ma a Gutenberg-galaxis pusztulásáról 

és ennek következményeiről beszélni, sokan vannak, akik nem osztják az aggodalmakat, 

sokkal inkább természetes változásnak tekintik az írásbeliség visszaszorulását, két érte-

lemben is. Egyrészt azért, mert egyszerűen a technikai fejlődés következménye a hang- és 

képrögzítés megjelenése, s így a korábban a hang- és képrögzítés helyettesítésére is alkal-

mazott írásbeliség visszaszorulása. Másrészt azért, mert úgy vélik, a gondolkodás elsődle-

ges eszköze nem az írás által közvetített nyelv, sokkal inkább a kép, a hang, az érzékelés, 

bármennyire uralja is világunkat a verbalitás. 

1.1 CÉLKITŰZÉS (KURZUSRA) 

A következő fejezetek célja, hogy bemutassa az olvasás mint az emberre jellemző kul-

turális jelenség legfőbb aspektusait: a betűfelismerés kognitív folyamatától a szépirodalmi 

szöveg befogadásán és az olvasás társadalmi jellegzetességein át a könyv mint szimbolikus 

tárgy és az olvasás mint szimbolikus kulturális érték leírásáig. Végül szó esik arról is, ho-

gyan értelmezhetők azok a változások, amelyeket az új médiumok, az olvasás riválisainak 

megjelenése jelent. 
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1.2 A KURZUS TARTALMA 

1. Bevezetés 

2. Olvasás és olvasáskutatás 

3. Nemzetközi olvasásértési vizsgálatok 

4. Az olvasás kognitív folyamatai 

5. A befogadás elméleti kérdései 

6. A befogadás folyamata 

7. Mennyit olvasunk? 

8. Ízléstípusok, olvasási stratégiák 

9. A könyv mint szimbólum 

10. Könyvtár, olvasásnépszerűsítés 

11. Az olvasás jelene és jövője 

12. Összefoglalás 

1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE 

A tananyag első része inkább az olvasás pszichológiai, a második fele inkább az olvasás 

szociológiai vonatkozásaival foglalkozik. Először az olvasás fogalmának különféle értel-

mezéseit vesszük számba (2), majd áttekintjük azokat a nemzetközi és magyar kutatásokat, 

amelyek eredményeiből kiderül: mi magyarok mennyire tudunk vagy nem tudunk olvasni 

(3). Utána az olvasás mint kognitív folyamat legfontosabb sajátosságaival foglalkozunk 

(4), majd a befogadás elméletével (5), illetve folyamatával (6). Ezt követően azt vizsgál-

juk, milyen szociológiai mintákat mutat az olvasás gyakorisága (7), aztán azt, mi motiválja 

olvasmányválasztásunkat, s milyen ízléstípusokba rendeződnek, milyen olvasási stratégiá-
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kat alkalmaznak az olvasók (8). A következő fejezetben az olvasás és a könyv mint tárgy 

szimbolikus értékével foglalkozunk – többek között azzal, milyen helyet kap az olvasás a 

szabadidős tevékenységek között, vagy mit fejez ki az, ahogyan könyveinket elhelyezzük a 

lakásban (9). A könyvtár szerepének átalakulásával, az olvasás népszerűsítésének régebbi 

és mai formáival folytatjuk (10). Végül az olvasás és a könyv 21. századi helyzetével, a 

szóbeliség és írásbeliség viszonyának áttekintésével, s a könyv, illetve az írásbeliség jövő-

jének latolgatásával (11) és összefoglalással zárjuk a tananyagot (12). 

1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

A kurzus teljesítése jó színvonalú szövegfeldolgozást, értő, kritikus gondolkodást, ki-

egészítő anyagok önálló keresését és szelektálását, koncepciózus feldolgozását követeli 

meg. 

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A tananyag pusztán a legfontosabb kérdéseket veti föl, vázlat, háttér az önálló munká-

hoz. Az ajánlott irodalom csak orientál, jócskán bővíthető és bővítendő önálló kutatással. 

A témának az interneten és nyomtatott formában is óriási az irodalma. 
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2. OLVASÁS ÉS OLVASÁSKUTATÁS 

2.1 CÉLKITŰZÉS 

Az olvasás terminusnak sokféle jelentése van, nemcsak a köznyelvben, hanem az olva-

sáskutatásban is. Az olvasásnak többféle módja és célja van, s ugyan az elmében játszódó 

folyamat, de a jelentés a közösségben alakul ki, és az olvasás mint viselkedés szociológiai-

lag is jellemezhető. Az olvasás kognitív folyamatával a pszichológia, a befogadás elméleti 

kérdéseivel elsősorban az irodalomtudomány, folyamatával a pszichológia, a jelentéssel a 

nyelvészet, az olvasás és a könyv kulturális „helyével” az antropológia és a művelődéstör-

ténet foglalkozik. Az olvasáskutatás tehát meglehetősen összetett megközelítést igényel, 

ezekről nyújt áttekintést ez a fejezet. 

2.2 TARTALOM  

Az olvasás szó kognitív funkcióként való értelmezéseinek bemutatása után azt vesszük 

számba, milyen hétköznapi és nem hétköznapi célok kedvéért olvasunk. Az olvasás módja-

ival, új területeivel, majd az esztétikai, illetve információszerző olvasás különbségeivel 

folytatjuk. A fejezet második részében az olvasás kutatásának fontosabb megközelítésmód-

jait s ezek legfőbb kérdéseit soroljuk föl: a pszichológiát, a szociológiát, a humán tudomá-

nyokat. A magyar olvasáskutatás legfontosabb korai műhelyeinek említésével zárjuk a 

fejezetet. 

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

2.3.1 Az olvasás mint kognitív funkció értelmezése 

Az olvasás jelenthet egy fiziológiai és kognitív folyamatot, melynek során a szemünk-

kel érzékelt egyezményes jelekhez hangértéket, a betűsorokhoz hangsorokat rendelünk 

hozzá, és egyben jelentést tulajdonítunk nekik – vannak írások, amelyekben akár egyetlen 

jelnek is hangsor-értéke, s egyben jelentése van. Olvasás természetesen az is, ha nem vizu-

álisan, hanem tapintással érzékeljük a jeleket, mint a Braille-írás olvasásakor. 

Az olvasás igen széles fogalmi tartományt fed le a „megértés” vonatkozásában is: olva-

sás, ha valaki képes fölismerni és hangsorokká összeilleszteni a betűket, de ez még igen 

távol van attól, hogy képes legyen szétválasztani egy szöveg fontos és lényegtelen részeit, 

kiolvasni belőle a fontos információkat, megítélni hitelességét, elbírálni a szöveg szerkesz-

tettségének minőségét, élvezni retorikai bravúrjait, fölismerni szépirodalmi értékeit, vagy 

új világokat építeni a segítségével. 

2.3.2 Miért olvasunk? 

Az olvasás hozzásegít a szükséges hétköznapi információkhoz való hozzájutáshoz: a 

bevásárlólistából tudjuk, mit kell vennünk, a lépcsőházba kifüggesztett cédula elárulja, 

mikor jönnek leolvasni a villanyórát, egy SMS értesít, hogy ne várjunk hiába, mert a dugó 

miatt nem érkezik időben, akire várunk, a menetrendből megtudjuk, melyik vágányról 

indul a vonatunk, melyik kapunál szállhatunk be a gépünkbe, egy internetes oldalon bön-

gészve kideríthetjük, hol olvashatunk valamely keresett témában szövegeket, a használati 
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utasítás segít beprogramozni a tévét, a telefont, a recept megfőzni az ebédet. Az olvasás 

elűzi az unalmat várakozás vagy utazás közben, kikapcsolódást jelent egy fárasztó nap 

végén, és természetesen lehetővé teszi, hogy tanuljunk. Az olvasás ismereteket nyújt és 

világokat nyit meg. 

2.3.3 Az olvasás módjai 

Az olvasás módját a szöveg típusához és olvasási szándékainkhoz célszerű megválasz-

tani. Az olvasás leginkább csak az olvasás klasszikus, részletes (szóról szóra) történő mód-

ját jelenti a köztudatban és sokszor az olvasástanítás magyar iskolai gyakorlatában is, noha 

a valóságban más stratégiákat is alkalmazunk, s ezek elsajátítása és a megfelelő stratégia 

megválasztásának rutinná válása nélkülözhetetlen a mindennapi életben. 

Van, amikor csak a szöveg áttekintésére van szükségünk: amikor tájékozódni akarunk 

arról, hogy egy szöveg milyen fölépítésű, milyen képekkel, táblázatokkal, grafikonokkal, 

jegyzetekkel, irodalommal találkozhatunk benne, milyen hosszúak az egységei, milyen a 

tipográfiája, mennyi időt vesz majd igénybe az olvasása, s egyáltalán, hogy az egészet 

vagy csak egyes részeit akarjuk elolvasni, vagy végképp félretesszük. 

Máskor elég, ha átfutjuk a szöveget: megpróbálunk néhány kulcsmondatot, a fontosabb 

információkat kiemelni, nem sorról sorra haladva, hanem általában rézsútosan átnézve a 

szöveget. Van, hogy számunkra fontos információt keresünk egy szövegben, s van, hogy 

szúrópróbaszerűen beleolvasunk valahol, hogy valamilyen benyomást kialakíthassunk róla. 

Ha ezek helyett a stratégiák helyett a klasszikus, „alapos” olvasást választanánk, sokkal 

több fölösleges információt gyűjtenénk be, és persze kevesebb időnk maradna mindarra, 

amit valóban el akarunk olvasni. 

2.3.4 Az olvasás új területei 

Ha ebben a szélesebb értelemben beszélünk olvasásról, akkor nem egyszerűen az olva-

sással töltött idő visszaszorulásáról beszélhetünk, hanem az olvasás módjainak és tartalmá-

nak a megváltozásáról. Az internet és a mobiltelefon használatának terjedése például az 

olvasás (és írás) újfajta szerepeinek a megjelenését is jelenti: az SMS, az ímél, a cset, a 

fórum- és blogbejegyzések és a hozzájuk fűzött kommentek új műfajokat, új stílust hoztak 

létre, s úgy tűnik, visszanyertek valamennyit az írás és olvasás elvesztett területeiből. De 

olvasás az internetes portálok címei vagy egy keresőprogram által megjelenített eredmé-

nyek közötti böngészés is, olvasás a tévéműsorok alatt futó SMS-üzenetek átfutása, olvasás 

a képes és bulvárlapok sok képpel, kevés szöveggel készült híreinek átnézése is. Kétségte-

len, hogy az olvasás klasszikus, alapos, megfontolt és időigényes módja kevesebb teret 

kap, mint korábban, mert az olvasás mint szórakozási forma kap kevesebb teret, mint ko-

rábban – egyszerűen azért, mert évszázadokig szinte egyedül volt a piacon, a 20. század 

második fele viszont egymás után termelte ki a szórakozásképpen sőt a tanulásképpen vég-

zett olvasás riválisait. Ugyanazt a 24 órás napot nyilván nem lehet úgy fölosztani, hogy az 

olvasásra szánt idő ne csökkenjen. 
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2.3.5 Esztétikai és információszerző olvasás 

A sokféle olvasási mód mellett alapvetően kétféle olvasási hozzáállást különböztethe-

tünk meg. Az egyik, az esztétikai olvasás során, leginkább saját magára irányul az olvasó 

figyelme: arra, hogy mit él át, milyen érzelmeket, hangulatokat, emlékeket, tapasztalatokat, 

élményeket hív belőle elő az olvasott szöveg. A másik, a „kivezető”-nek is nevezett, való-

jában információszerző olvasás: ennek során az olvasó arra figyel, mit lehet az olvasott 

szövegből megjegyezni, tanulni, milyen új információkat nyerhet belőle, azokat hogyan 

használhatja föl. A két viszonyulás azonban nem különül el élesen egymástól, inkább egy 

skálán képzelhetjük el őket, s az olvasó akár fejezetenként vagy bekezdésenként is csúsz-

kálhat a kétféle hozzáállás különböző fokozatai között. 

2.3.6 Az olvasás kutatásának összetettsége 

Amilyen sokrétű az olvasás szó jelentése, amilyen komplex jelenség maga az olvasás, 

legalább olyan szerteágazó tevékenységnek kell lennie az olvasás kutatásának is. A követ-

kező fölsorolás nem teljes, nem is lehet az. Lényegében minden olyan jelenségről, amely 

az emberi kultúra terméke – tehát amit az emberi elme alkot, és az emberi csoportokban 

nyeri el funkcióját –, elmondható ugyanez: ezek a jelenségek valamennyi humán- és társa-

dalomtudományi ág érdeklődésére számíthatnak. Sőt: lényegében csak akkor kapunk róluk 

árnyalt képet, ha komplexitásuknak megfelelően magából a jelenségből kiindulva, s nem 

akadémiai életünk tagolásának korlátai között tanulmányozzuk őket. 
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2.3.7 Olvasás és pszichológia 

Az olvasás az agyunkban lejátszódó folyamat, kutatásában tehát nagy szerepet kap a 

pszichológia. Abban a vonatkozásban is, hogy miként zajlik az írás jeleinek dekódolása, 

hogyan kapcsolódik össze a látott kép vagy kitapintott forma hangsorokkal, hogyan zajlik a 

nyelvvel azonosított írott jelsorok jelentésének kibontása, s hogy ezekben a folyamatokban 

milyen zavarok jelentkezhetnek, illetve hogyan tanítható meg minél biztonságosabban a 

betűk fölismerése és az írott szöveg megértése. Ez utóbbi értelemszerűen a neveléstudo-

mánynak is fontos kérdése. 

Szerepet kap az olvasás kutatásában a pszichológia abban a vonatkozásban is, hogy 

vizsgálja, miként zajlik a művek befogadása, mennyit „értünk meg” egy szövegből, s egy-

általán: mit jelent az, hogy „megértjük” a szöveget. Mi határozza meg, hogy mit és miért 

olvasunk – miért olvasunk például szépirodalmat. Foglalkozhat a pszichológia azzal is, 

hogyan lehet hasznosítani az irodalmi mintákat, a könyvet betegek gyógyításában, hogyan 

lehet az olvasmányok segítségével értőbbé, nyitottabbá – lényegében tapasztaltabbá – tenni 

az egészséges embereket is. 

2.3.8 Olvasás és szociológia 

Az olvasás ma már egyéni, magányos cselekvés – nem mindig volt az –, de mivel alap-

vető szerepet játszik a tudás megszerzésében, meghatározó a szerepe a társadalmi szerkezet 

fenntartásában vagy átformálásában is. Befolyásolja, melyik társadalmi csoportnak milyen 

szerepek juthatnak, kulturális tőkeként a társadalmi mobilitás alapja lehet, vagy ellenkező-

leg, hiánya gazdasági-társadalmi-kulturális gettóba zárhat csoportokat és egyéneket egy-

aránt. Nem véletlen tehát, hogy a szociológusoknak is témát ad az olvasási szokások, a 

fogyasztott tartalmak, a könyvvásárlás, könyvtárhasználat föltérképezése, valamint az ol-

vasástanítás és szövegértés, illetve az iskola és az olvasástudás közötti összefüggések kide-

rítése, s annak kutatása, milyen hatással vannak az olvasási szokásokra és az olvasott szö-

veg megértésére a különféle társadalmi tényezők – az iskolázottság, családi háttér, 

településméret, nem, életkor, foglalkozás stb. 

A pszichológia és a szociológia számos területen érintkezik az olvasás vonatkozásában 

is. Szociálpszichológiai szempontok szerint vizsgálható például, hogy melyik mű milyen 

hatást vált ki, melyik válik kiemelkedően népszerűvé, melyik marad észrevétlen. Termé-

szetesen ezek a vizsgálatok már nem nélkülözhetik az irodalomtudomány és a marketing 

szempontjainak alkalmazását sem. 

2.3.9 Olvasás és humán tudományok 

Az irodalomtudomány az irodalmi művek értelmezési folyamatainak földerítésében is 

illetékes, s ebben érdemes a nyelvészet által kidolgozott jelentéselméletekre támaszkodnia. 

Mivel a könyv szimbolikus tárgy, az olvasás pedig a kultúra rendszerének egyik eleme, az 

antropológusok vizsgálhatják a könyv mint tárgy megszerzésének, tárolásának, gyűjtésé-

nek hátterét, illetve az olvasás mint emberi viselkedésforma sajátosságait. Mindezek ré-

gebbi korokban jellemző formáival és e formák változásaival a művelődéstörténet foglal-

kozik. Nem is kell talán említeni, hogy az olvasás kutatása kötődik a könyvtár- és 

információtudományhoz, de a kommunikációelmélet, a filozófia kutatóitól sem áll távol, 

hogy az olvasás kérdéseivel foglalkozzanak. Nem véletlen, hogy az olvasás kutatása kísér-

tetiesen hasonlít a nyelv kutatásának összetettségéhez: hiszen az olvasás alapanyaga az 
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írás, az írás a nyelv rögzítésének eszköze, másképp fogalmazva az írás és olvasás lényegé-

ben a nyelvhasználat speciális esete. 

2.3.10 A magyar olvasáskutatás 

A magyar olvasáskutatás elsősorban – de nem kizárólagosan – három kiemelt téma köré 

szerveződött. Az egyik az olvasás tudását, a szövegértést mérő és olvasástanítási módsze-

reket kidolgozó, hatékonyságukat ellenőrző olvasáspedagógia. A másik az olvasás mint 

viselkedés társadalmi rétegződésével foglalkozó kvantitatív olvasásszociológia, a harmadik 

pedig a művek befogadásának lélektani, illetve szociológiai sajátosságait vizsgáló 

befogadáselmélet. Az utóbbi időben azonban egyre több pszichológus, olvasáspedagógus 

foglalkozik az olvasás kognitív vonatkozásaival, már csak azért is, mert igen sok gyereket 

hátráltat az olvasás elsajátításában egyik kutatási tárgyuk, a diszlexia. 

2.3.11 A magyar olvasáskutatás első műhelyei 

A magyar olvasáskutatás első műhelyei a hatvanas években kezdtek működni. Az egyik 

a Könyvkiadók és Terjesztők Tájékoztató Központja (később: Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülése) volt, ennek fő profiljává néhány év alatt egyre inkább a 

könyvvásárlási és -gyűjtési szokások vizsgálata vált. A másik műhely az Országos Széché-

nyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja: itt elsősorban befogadás-

vizsgálatokkal, az ízlés alakulásával – és sokáig alakításával – foglalkoztak, illetve kutató-

ik nagy kérdőíves fölméréseket is végeztek az olvasási szokások föltérképezésére. Az első 

nagyobb olvasásszociológiai kutatást Mándi Péter folytatta le 1964-ben, ezt követően in-

kább egyes társadalmi rétegekre, csoportokra vonatkozó fölmérések készültek. 1978-ban, 

1985-86-ban, 2000-ben és 2005-ben Gereben Ferenc vezetésével újra átfogó kérdőíves 

fölmérések készültek a felnőtt lakosság olvasási szokásairól. A műhelyek munkatársai 

számos alapvető tanulmányt, monográfiát jegyeznek, jelentős vonulat a befogadás vizsgá-

lata. Rajtuk kívül is egyre többen – kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményekben, 

könyvtárakban – kapcsolódtak be az olvasáskutatási munkálatokba, a legkülönbözőbb 

szempontokat érvényesítve. Az olvasáskutatás különféle területein tevékenykedő kutatókat 

a Magyar Olvasástársaság (HUNRA, a Nemzetközi Olvasástársaság magyar tagozata) fog-

ja össze bizonyos értelemben. 

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az olvasás terminus szűkebb értelmezése a betűk és hangok összekapcsolása, tágabb 

értelemben viszont az olvasás fogalmába beleértendő az olvasott szöveg értelmezése, mű-

fajának fölismerése is. Sokféle célból olvasunk, ezek közé tartozik a tájékozódás, a tanulás, 

a szórakozás. A szépirodalom olvasására kevesebb időt fordítunk, mint régebben, de a 21. 

századi technika az olvasásnak új területeket is nyitott. Az olvasásnak alapvetően kétféle 

módját, az információszerző, illetve az esztétikai módot szokták megkülönböztetni. Az 

olvasás kutatása komplex megközelítést igényel: szerepet kap benne a pszichológia, a szo-

ciológia és a humán tudományok. A magyar olvasáskutatás elsősorban az olvasáspedagó-

gia, a kvantitatív szociológia és a befogadás szempontját vizsgálta, újabban megerősödött 

kognitív vonala is. 
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2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a különbség az olvasás szó hétköznapi és a kutatók által használt jelentései 

között? 

2. Gondolja végig egy napját! Milyen célok elérésében segíti az olvasás? 

3. Milyen arányban használja az olvasás klasszikus és új területeken megvalósuló 

formáit? 

4. Mi a különbség az esztétikai és az információszerző olvasás között? 

5. Miért kíván komplex szemléletet az olvasás kutatása? 

6. Mit kutat az olvasáspszichológia? 

7. Mit kutat az olvasásszociológia? 

8. Mi a humán tudományok szerepe az olvasás kutatásában? 

9. Melyek a magyar olvasáskutatás által legtöbbet vizsgált kérdések? 

10. Melyek voltak a magyar olvasáskutatás korai műhelyei?  
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3. NEMZETKÖZI OLVASÁSÉRTÉSI VIZSGÁLATOK 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

Az elmúlt években a közmédia is sokat foglalkozott azzal, hogy a magyar gyerekek és 

felnőttek „nem tudnak olvasni”. A kijelentés könnyen cáfolhatónak látszik, hiszen az isko-

lakötelezettség, a lassan 150 éve kötelező közoktatás lényegében fölszámolta Magyaror-

szágon az analfabetizmust, bár 1-2 százaléknyian – azért ez is 100-200 ezer ember –, nem 

tudnak írni-olvasni. Sokkal nagyobb gond azonban, hogy a magyar diákok is, felnőttek is, 

igen rossz teljesítményt mutatnak a nemzetközi fölmérések többségében – van olyan is, 

amelyben jobban teljesítünk, de az eredmények nagy részben igen lehangolóak. A fejezet a 

legfontosabb kutatások eredményeit foglalja össze. 

3.2 TARTALOM 

Ebben a fejezetben az utóbbi két évtizedben végzett nagyobb nemzetközi és az ezeket 

kiegészítő magyar vizsgálatok eredményeit, tanulságait foglaljuk össze. Először Magyaror-

szág helyzetét általánosságban, aztán a PIRLS, az IAE, a Monitor, a PISA, az IALS és egy 

korábbi magyar vizsgálat eredményeit. 

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

3.3.1 Nemzetközi olvasásértés-vizsgálatok 

Mivel az olvasás az ismeretszerzésnek, a tudás gyarapításának és átörökítésének elsőd-

leges eszköze, a gazdaságilag fejlett országokban alapvetően fontosnak tartják, hogy ada-

tokkal rendelkezzenek arról, milyen mértékben képesek megérteni az írott szövegeket a 

diákok, illetve a felnőttek. A fölmérésekben nemcsak a betűk fölismerésének mértékét 

vizsgálják, sőt nem is elsősorban ezt, hiszen ezekben az országokban csaknem kivétel nél-

kül nagyon alacsony az írástudatlanok aránya. Az olvasás fogalmát a megértés, azaz a 

funkcionális olvasás irányába bővítik: e szemlélet szerint olvasás az írott szöveg megérté-

se, használata és megítélése az ember céljainak elérése, tudásának fejlesztése és társadalmi 

részvétele érdekében. A kutatások értékelésekor a résztvevő országok nemcsak arról kap-

nak képet, hogy saját teljesítményük hogyan viszonyul más országokéhoz: a vizsgálatok 

segítenek föltárni az eredmények szélesebb társadalmi összefüggéseit, előrevetíteni a fo-

lyamatok lehetséges következményeit, s javaslatokat fogalmaznak meg az eredmények 

javítása érdekében. Magyarország több nemzetközi vizsgálatsorozatban is részt vesz. 

3.3.2 PIRLS 

A PIRLS (Progress for International Reading Literacy Study – Nemzetközi Szövegér-

tés-vizsgálat) a 9-10 évesek olvasási–szövegértési képességét, illetve olvasási és tanulási 

szokásaikat vizsgálja. A kutatásokat az IEA (International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement) és a Boston College szervezi 5 évente: az első 2001-ben, a 

második 2006-ban volt, a következőt 2011-re tervezik. A kutatásban mintegy negyven 

ország vesz részt, zömében Európából, de Dél-Afrika, néhány ázsiai ország és öt kanadai 

tartomány is bekapcsolódott a mérésekbe. A fölmérés során a diákoknak többféle, élmény-
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szerző és információközlő szöveget is kínálnak, s többféle készséget mérnek, például hogy 

mennyire tudják összefoglalni, értelmezni, értékelni az olvasottakat, mennyire sikeresen 

keresnek belőle vissza információkat, mennyire képesek következtetéseket levonni az ol-

vasottakból. 

3.3.3 A PIRLS 2006 eredményei 

A magyar negyedikesek már 2001-ben is igen jól teljesítettek a PIRLS tesztjeiben, 

2006-ra pedig valamelyest még javult is a magyar gyerekek teljesítménye: 86 százalékuk 

elérte az átlagos szintet, de 53 százalékuk a magas, 14 százalékuk a kiváló szintet is. A 

magyar diákok az átlagnál valamivel többet olvasnak iskolán kívül, mind szépirodalmi, 

mind információközlő szövegeket. Mindezek fényében – azaz hogy a magyar kisdiákok a 

vizsgált országok átlagánál jobban és többet olvasnak – érdekes viszont, hogy az olvasás 

iránti attitűdjük, azaz hogy mennyire szeretnek olvasni, csak átlagos, és az átlagos szinten 

tartják magukat jó olvasóknak is. Saját teljesítményüket tehát némiképpen leértékelik, és – 

ettől valószínűleg nem függetlenül – az olvasáshoz fűződő érzelmi viszonyuk is hűvösebb 

egy kicsit, mint amilyet teljesítményük alapján várni lehetne. Ezen azért is érdemes elgon-

dolkozni, mert ezek szerint a magyar iskola elsődleges célja nem az olvasás megszeretteté-

se, s ez a 10 éves korban már jelentkező attitűd és önértékelés szerepet játszhat abban is, 

hogy, mint látni fogjuk, idősebb korban rohamosan romlik a magyar diákok teljesítménye. 

 

1. kép A magyar negyedikesek teljesítménye a 2006-os PIRLS-vizsgálat 

szerint 
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3.3.4 PIRLS 2006: kedvezőtlen jelenségek 

Más megszívlelendő összefüggéseket is föltárt a 2006-os PIRLS-vizsgálat. Bebizonyo-

sodott, hogy az olvasás megtanulását jelentősen befolyásolja, hogy iskoláskor előtt meny-

nyit vettek részt a gyerekek olyan játékokban, amelyek már az olvasási viselkedést készítik 

elő: betűkockák rakosgatásában, szójáték játszásában és mindenekelőtt meseolvasásban, 

könyvnézegetésben. Magyarországon szerencsére kiemelkedően sokat foglalkoznak így a 

családtagok a kisgyerekekkel. Az is igaz azonban, s ez már korántsem jó hír, hogy Ma-

gyarországon nagyon nagyok a különbségek a különböző családi háttérrel rendelkező gye-

rekek szövegértési teljesítményében. Minden országban jellemző, hogy a család gazdasági 

helyzete, a szülők végzettsége befolyásolja a gyerekek szövegértését, de nálunk az átlagost 

jóval meghaladó mértékben így van ez. Ez egyrészt társadalmi szakadékot jelez, másrészt 

azt, hogy az iskola nem egyenlíti ki a gyerekek családi körülményeinek egyenetlenségeit. 

Mint a világon mindenhol, nálunk is csökken a rendszeresen olvasó felnőttek száma, 

ráadásul elég nagy mértékben. 2001-hez képest 7 százalékkal kevesebben mondták a 

szülők közül azt, hogy hetente legalább 5 órát olvasnak – pedig már akkor sem volt magas 

az arányuk, 46 százalék, 2006-ban pedig már csak 39 százalék. Mivel az olvasásra való 

„rászokás” egyik legfontosabb tényezője a családi minta követése, a felnőttek olvasásának 

visszaszorulása jelentkezni fog a gyerekek olvasással töltött idejének a csökkenésében is. 

3.3.5 PIRLS 2006: figyelmeztető előjelek 

Még egy előre máris látható veszélyre hívta föl a figyelmet a 2006-os PIRLS-vizsgálat. 

A magyar iskolák felszereltsége jó, az iskolaigazgatók háromnegyede elégedett intézmé-

nye infrastrukturális feltételeivel, az osztálylétszámok alacsonyabbak a nemzetközi átlag-

nál, egy tanárra pedig jóval kevesebb diák jut, mint más országokban. Ugyanakkor a peda-

gógusok alig használják a meglévő számítógépeket az olvasási készség és a tanulás 

fejlesztésére – kevesebbet, mint például a (2006-ban) rosszabb felszereltséggel rendelkező 

román iskolákban: mindössze 22 százalék azoknak a tanítóknak az aránya, akik rendszere-

sen (legalább havonta egyszer) adtak tanítványaiknak a számítógép segítségével megol-

dandó feladatokat. Ez borzasztóan alacsony: Hongkongban 76, Angliában 75, az Egyesült 

Államokban 68, Kanadában átlagosan 60-65, Ausztriában 60, Bulgáriában és Szlovákiában 

56, Szlovéniában 53, Németországban, Svédországban, Norvégiában 50-51, Lengyelor-

szágban 36 százalék – ez utóbbi már alatta marad a 39 százalékos nemzetközi átlagnak. 

Mivel életünk szervezésének, mindennapjaink ügyintézésének fő színtere, tájékozódá-

sunk elsődleges forrása már bizonyosan az internet lesz akkorra, amikorra a 2006-ban 10 

éves gyerekek felnőtté válnak, félő, hogy a már most érzékelhető lemaradásunk – nemcsak 

Nyugat- és Észak-Európától, de a szomszédos országoktól is – később súlyos problémákat 

fog okozni. 
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2. kép Az internet segítségével megoldandó otthoni feladatokat adó peda-

gógusok aránya a 2006-os PIRLS-vizsgálat szerint 

3.3.6 IAE-felmérések 

A PIRLS egyik szervező intézménye, az IAE (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement – Nemzetközi Oktatási Teljesítményértékelési 

Társaság) 1961 óta végez vizsgálatokat különféle készségek – olvasásértés, matematika, 

újabban számítástechnika) mérésével, ma már félszáz ország adatait vetik össze. A szöveg-

értést három különböző típusú szövegen mérik: elbeszélő (mese, útleírás, novella) és isme-

retközlő szövegen, illetve „használati utasításként” működő dokumentumokon (menetrend, 

térkép, órarend, használati utasítás). Az országokat gazdasági és társadalmi adottságaik 

figyelembevételével hasonlítják össze, s az így képzett mutatók alapján Magyarország 

valamivel jobban teljesít, mint a hozzá hasonló társadalmi és gazdasági jellemzőkkel leír-

ható országok. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarország különösebben jól teljesítene ezekben a 

fölmérésekben. Amikor először végeztek nálunk ilyen mérést, 1970-ben, szinte sokkolta a 

közvéleményt az eredmény: a magyar gyerekek a nemzetközi átlagnál gyengébben olvas-

tak. Ehhez képest nagy megnyugvást jelenthetne, hogy a következő méréskor, 1991-ben az 

átlagot már közelítve teljesítették a magyar negyedikesek, a nyolcadikosok viszont jóval az 

átlag fölött. A PIRLS-méréseket egy évtizeddel megelőzve már 1991-ben kiderült: az olva-

sásértést sokkal inkább befolyásolja a családi háttér, mint az iskola, s a magyar gyerekek 

már 1991-ben is alábecsülték saját olvasási képességeiket. 
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3.3.7 Monitor-vizsgálatok 

Az IAE-méréseket egészítik ki az ún. Monitor-vizsgálatok: az első 1986-ban volt, majd 

1991-ben, azóta pedig kétévente méri a negyedikes, illetve nyolcadikos (később emellett a 

harmadikos és hetedikes) tanulók olvasási, matematikai, természettudományi ismereteinek 

alkalmazási készségét, településméret és iskolatípus szerint reprezentatív mintán. 

A kétévente ismételt mérés azt mutatta, hogy 1986 és 1995 között folyamatosan romlott 

a tanulók olvasértése, de az 1997-es mérés enyhe javulást mutatott, s ez a nagyon lassú 

teljesítménynövekedés később is folytatódott. Az alaptendenciák azonban nem sokat vál-

toztak. A harmadik és negyedik osztályosok teljesítménye között ugrásszerű a különbség, 

ugyanakkor a negyedik osztályra a korábban tapasztalt nagy egyéni különbségek csökken-

nek. A felsőbb évfolyamokon aztán egyre romlik a helyzet az egyéni teljesítményeket ille-

tően is, a társadalmi olló szétnyílását illetően is. A különbség a településméret és az iskola-

típus vonatkozásában is nagyon jelentős: minél nagyobb településen él valaki, annál 

sikeresebben oldja meg a tesztet. A községekben élők egyébként is gyengébben teljesíte-

nek, de a dokumentumok megértésében különösen hátrányba kerülnek. Az iskolatípusok 

között akkorák a különbségek, mintha nem is azonos országban élnénk: az átlag fölött a 

gimnazisták 94 százaléka teljesített, a szakközépiskolásoknak csak a fele, a szakiskolások-

nak mindössze 10 százaléka. Az egyéni teljesítmények közötti eltérések viszont a gimnázi-

umban a legnagyobbak. 

3.3.8 Monitor-vizsgálatok: figyelmeztető jelek 

Az olvasásértési készség kialakulására alig van hatással az olvasástanítás módszere, vi-

szont nagyon erősen befolyásolja a családi háttér – azaz az oktatás során az induló társa-

dalmi különbségek tovább nőnek, ellentétben azokkal az országokkal, ahol az iskola ki-

egyenlítő szerepet játszik a társadalmi hátránnyal, illetve előnnyel induló diákok között, s 

így sokkal inkább az egyéni képességek döntik el, ki milyen életpályára kerül, mint az 

otthoni szociokulturális környezet. Hasonlóan döntő különbséget jelenthet a település mé-

rete és az iskola típusa – a községben élő, szakiskolába járó, nem különösebben jó anyagi 

hátterű diákok helyzete lényegében csaknem olyan reménytelen az előrelépés, fejlődés és 

ennek következtében a későbbi szakmaváltás, sikeres vállalkozás tekintetében, mint ha 

törvények zárnák őket be végleg a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokba – csak eze-

ket a „törvényeket” nem a jog, hanem a társadalmi szerkezet és a rossz oktatási rendszer 

írja. S mivel a kisgyerekek szövegértési és tanulási esélyei nagymértékben függenek a 

szülők iskolázottságától, gyerekeik nagy valószínűséggel ugyanezt a virtuálisan „előírt”, de 

nagyon is valóságosan létező kirekesztést lesznek kénytelenek megtapasztalni. 

3.3.9 Az OECD mérései 

Igazi hidegzuhanyt jelentett az OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) által megrendelt PISA- (Programme for International Student Assesment) 

vizsgálat 2000-ben: kiderült, hogy a magyar 15 évesek alig tudják, mihez kezdjenek az 

olvasottakkal. 

Az OECD olyan szervezet, amely tagországainak társadalmi és kulturális viszonyait 

méri föl, tervezi és fejleszti. 1961-ben alapították, Magyarország 1996-tól tagja. Különféle 

összehasonlító vizsgálatokat és országjelentéseket is készít, többek között háromévente 

vizsgálja, hogy a tagországok 15 éves korosztálya milyen mértékben képes alkalmazni 



OLVASÁSKUTATÁS 

19 

olvasási, matematikai, illetve természettudományos ismereteit. A kutatás mindig méri va-

lamennyi területet, de az egyikkel mindig kiemelten foglalkozik – az olvasás 2000-ben és 

2009-ben volt ilyen kiemelt terület. Összesen 28 OECD- és négy további résztvevő or-

szágban végezték el a vizsgálatot. 

3.3.10 A PISA-mérések 

A PISA olvasásértési vizsgálata eltér a PIRLS-, illetve az IAE-kutatásokétól, mert nem 

pusztán arra kíváncsi, hogy a tanulók képesek-e megérteni különböző típusú szövegeket, 

hanem inkább arra, hogy a szövegekből megszerzett információkat mennyire képesek al-

kalmazni, fölhasználni saját boldogulásuk érdekében: képesek-e kiszűrni a szövegből a 

nekik szükséges információkat, ezekhez hozzá tudnak-e kapcsolni olyan tudáselemeket, 

amelyek nincsenek benne közvetlenül a szövegben, hogy fölfedezik-e a szöveg ellentmon-

dásait vagy a szöveg és saját korábbi ismereteik ellentmondásait és így tovább. A szövegek 

kétharmada folyamatos, jórészt magyarázó-elemző, de szerepelnek a tesztben használati 

utasítás jellegű részek is. A szövegek tartalmilag rendkívül változatosak: szépirodalom, 

levél, önéletrajz, hír, hivatalos irat, űrlap is lehet köztük. 

Az értékeléshez öt kategóriát hoztak létre: a felső két kategóriába tartozók megértik a 

szövegben közvetlenül meg nem jelenő összefüggéseket, képesek következtetéseket levon-

ni és kritikával viszonyulni a szöveghez. A közepesen teljesítők elérik azt a minimumot, 

amely szükséges a mindennapi élethez, a munkaerő-piaci versenyben való részvételhez. Az 

elégséges szinten lévők megrekednek az egyszerű információk visszakeresésénél, a szokat-

lanabb szövegekkel nem tudnak mit kezdeni, az első szinten teljesítők pedig nem tudják 

olvasástudásukat a hétköznapi életben használni. 

3.3.11 PISA-eredmények 

A nemzetközi átlag 2000-ben 500 pont volt, ez a közepes szint alsó sávja – a magyar 

diákok ez alatt teljesítettek, éppen az elégséges szint felső határán. A legfelső kategóriába 

mindössze 5 százalék került, a felső kettőbe összesen 23, közepesen 29 százalék teljesített, 

elégségesen 25, 23 pedig elégtelen vagy értékelhetetlen szinten. Azaz: 2000-ben a magyar 

15 évesek közel negyede volt képes alkalmazni az olvasottakat magas szinten, kevesebb, 

mint harmada közepesen, a maradék – a 15 évesek fele – csak a legalapvetőbb szó szerinti 

jelentést érti meg vagy még azt sem. Önmagában is elég tragikus fölfedezés. Ráadásul a 

2000-es PISA-fölmérés minden korábbinál élesebb fényt vetett arra is, hogy a magyar is-

kolarendszer súlyosan szegregál: a gimnazisták a legjobban teljesítő országok átlagát hoz-

ták, a szakközépiskolások a jónak éppen nem nevezhető magyar átlag szintjét, a szakisko-

lások pedig a messze leszakadó Mexikó teljesítményét mutatták. A 2003-as és 2006-os 

PISA-felmérés nem mutat lényegi változást. (A 2009-es mérés adatai e tananyag írásakor 

még nem állnak rendelkezésre.) 

3.3.12 Az IASL 

Az OECD nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek körében is igen fontosnak tartja az ol-

vasási ismeretek alkalmazásának mérését, hiszen ma egyre kevesebb az olyan munkalehe-

tőség, amelyhez ne lenne szükség az információk között eligazodásra, tájékozódásra, ön-

fejlesztésre – azaz arra, amit egész életen át tartó tanulásnak neveznek. A munkaerő-piaci 

mozgások folytonos önképzést, a tanulási képesség és hajlandóság megőrzését követelik 
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meg az emberektől, arról nem is beszélve, hogy lényegében teljes élete lebénul, ha valaki 

képtelen kiigazodni a 21. századra jellemző információdömpingben.  

1999-ben Magyarország is részt vett az OECD által kezdeményezett IALS (Internatio-

nal Adult Literacy Survey – Nemzetközi Felnőtt Írásbeliség-vizsgálat) fölméréseiben. Eb-

ben az olvasási készséget – vagyis amit mérni akartak – a következőképpen határozták 

meg: „az egyén azon képessége, hogy megérti és alkalmazni tudja a nyomtatott informáci-

ókat – mindennapi tevékenysége során: otthon, munkában és a közösségi életben –, hogy 

elérje céljait, fejlessze tudását, és javítsa lehetőségeit.” Éppen ezért különösen figyeltek 

arra, hogy a teszt a valós életet szimulálja, a feladatok életszerűek legyenek. Az olvasási 

készséget három szövegtípuson mérték: prózán – ezzel igen gyakran találkozunk, hiszen a 

hírek, tudósítások, elemzések, riportok, ismeretterjesztő irodalom, szépirodalom szövegtí-

pusa. Vizsgálták dokumentumok – grafikonok, táblázatok, menetrendek, űrlapok – értel-

mezését, illetve a számokat is tartalmazó szövegek megértését – erre többek között csekk 

kitöltésekor, számlakönyv vezetésekor, kamat kiszámításakor van szükségünk. 

A teljesítmény értékelésekor 500 pontos rendszert használtak. A legalacsonyabb szinten 

lévőknek még a legegyszerűbb szövegekkel is meggyűlhet a bajuk. A második szinten 

lévők csak a legegyszerűbb szövegek megértésére képesek, önálló tanulásra, tájékozódásra 

nem, viszont ügyes stratégiákat fejlesztettek ki hiányosságaik leplezésére. A harmadik 

szint a mindennapi életben való boldogulás minimuma, a felső két szinten magas színvona-

lon kezelik a szövegeket. A vizsgálat a 16 és 65 év közöttiek teljesítményére volt kíváncsi. 

3.3.13 Az IASL-eredmények 

Az eredmények, ha lehetséges, még kilátástalanabb képet mutatnak, mint a 15 évesek 

esetében. Magyarország a leszakadó csoporttól – Chile, Lengyelország, Szlovénia és Por-

tugália – csak egy hajszállal jobb. A legjobb teljesítményt nyújtó országok – Svédország, 

Finnország, Norvégia, Hollandia – a felnőtt lakosságának 60-70 százaléka a legmagasabb 

szinteken teljesít, Magyarországon ezt a két szintet mindössze 8 százalék éri el. 

 

A minimális követelményeket jelentő harmadik szintig úgy a lakosság negyede jut, jó 

kétharmada csak az alacsony szinteken képes csak olvasni. A szövegtípusok közül a szá-
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mokat beágyazó, kvantitatív szövegekkel birkóztak meg leginkább, a prózával legkevésbé. 

Vagyis: a magyarok kétharmada nem érti igazán, mit olvas az újságban, nem tud mit kez-

deni a szépirodalommal, képtelen az önálló tanulásra. 

Valamennyi országra érvényes trend, hogy a teljesítmény összefügg a szülők iskolai 

végzettségével és a saját iskolai végzettséggel is. Azonban nálunk a legnagyobb a hatása a 

szülők végzettségének, tehát az IALS is megerősítette az iskolások körében végzett vizsgá-

latok következtetését: a magyar iskolarendszer újratermeli a társadalmi kirekesztettséget, a 

szegénységet, a leszakadást. Másrészt viszont igen kicsi a hatása a saját iskolai végzettség-

nek – ez önmagában lehetne örvendetes, ha mindenki jól teljesítene. Mi sajnos nem örülhe-

tünk, mert nem fölfelé, hanem lefelé szinteződünk: Magyarországon a felsőfokú végzett-

séggel rendelkezők teljesítményének átlaga is igen alacsony. A magyar diplomás felnőttek 

átlaga a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező svédek, illetve a középmezőnybe 

tartozó országok – Kanada, Ausztrália, Svájc, az Egyesült Államok, Új-Zéland – középfo-

kú végzettséggel rendelkező polgárainak szintjén áll. 

3.3.14 Korábbi magyar felnőtt-vizsgálatok 

Az 1999-es tragikus eredmények nem voltak egészen váratlanok – részben a diákok tel-

jesítménye is előrevetítette ezt a képet, részben azok a vizsgálatok is, amelyeket korábban 

magyar kutatók végeztek. 

1984-86-ban a Tömegkommunikációs Kutatóközpont végzett egy országos, reprezenta-

tív kutatást a magyar felnőttek kommunikációs szokásairól. Ebből az derült ki, hogy az 

aktív dolgozók csaknem egyharmadának munkája végzése során sem olvasnia, sem írnia, 

sem számolnia, sem rajzolnia nem kell. A munkájuk során az írásbeliség egyetlen formáját 

sem használók zöme alacsony végzettségű fizikai munkás volt, de az értelmiségiek 12 

százalékának munkavégzése során soha nem kellett olvasnia, 27 százalékának pedig soha 

nem kellett írnia. A kutatás tapasztalatai szerint az írásos ügyintézés, űrlapok kitöltése már 

a nyolcvanas évek közepén is a lakosság mintegy felének gondot okozott. 

Az 1990-es évek közepén megismételték a 10 évvel korábbi vizsgálatot – romló ered-

ményekkel. Ekkorra az derült ki, hogy a felnőtt magyarok háromnegyede lényegében egy-

általán nem vagy csak kivételesen olvas. A megismételt kutatás egyértelművé tette: az 

olvasásnélküliség magától bizonyosan nem fog fölszámolódni, sőt egyre nagyobb tömege-

ket érint – kiegészülve mára azzal is, hogy az olvasásnélküliséget immár a digitális 

anafabétizmus is kíséri. 

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Noha a PIRLS viszonylag kedvezőbb adatokat mutat, a 2006-os kutatás eredményeinek 

elemzése már fenyegető veszélyekre hívja föl a figyelmet. Az IAE-, illetve Monitor-

vizsgálatok enyhe javulást mutatnak ugyan az elmúlt évtizedekben, de elég mélyről indul-

tunk ahhoz, hogy az enyhe javulás jelentőségét ne túlozhassuk el, másrészt ezek a vizsgála-

tok az átlagok mögött szétnyíló ollót, növekvő társadalmi szakadékokat mutatnak. Az 

OECD által megrendelt PISA, illetve IALS-kutatások, amelyek az olvasott tartalmak al-

kalmazását vizsgálják, kifejezetten rossz teljesítményt mutatnak. 



OLVASÁSKUTATÁS 

22 

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Miért végeznek nemzetközi olvasásvizsgálatokat?  

2. Mit mér a PIRLS? Mik voltak a 2006-os PIRLS-vizsgálat legfőbb eredménye-

it?  

3. Milyen kedvezőtlen jelenségeket tárt föl a PIRLS?  

4. Milyen lehetséges veszélyekre figyelmeztet a PIRLS?  

5. Mi az IAE-mérések célja?  

6. Hogyan változtak a Monitor-vizsgálatok eredményei?  

7. Mi az OECD-mérések lényege?  

8. Melyek a PISA-vizsgálatok legfőbb tanulságai?  

9. Mi célt szolgálnak az IASL-mérések?  

10. Mi volt az IASL-mérés legfőbb tanulsága magyar szempontból?  

11. Összhangban van vagy ellentétben áll az IASL a korábbi magyar kutatásokkal? 
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4. AZ OLVASÁS KOGNITÍV FOLYAMATAI 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

Az olvasás fogalmának sokféle értelmezési lehetősége közül a leghétköznapibb, a köz-

gondolkodásban legelterjedtebb értelmezésnek az látszik, hogy „ismeri a betűket, s ezeket 

szavakká, mondatokká képes összeolvasni”. Mint az előző fejezetben is láttuk, az olvasás-

kutatási szakirodalomban ennél jóval összetettebb folyamatként írják le az olvasást, leg-

alábbis a ma legáltalánosabbnak tekintett értelmezés szerint: a betűfölismerés alapvető 

követelményén túllépve az értelmezés, megértés és fölhasználás folyamatát is beleértik az 

olvasás fogalmába. A továbbiakban természetesen mi is mindvégig ebből a koncepcióból 

indulunk ki, amikor az olvasás folyamatát követjük végig. 

4.2 TARTALOM 

Azoknak a feltételeknek a listázásával kezdjük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sike-

res lehessen a betűkkel való ismerkedés, az olvasás tanításának megkezdése. Ezt követően 

a szem, az agy és az elme olvasás közben végzett feladatait foglaljuk össze, majd a megér-

tés szintjeire térünk ki. Az olvasás elsajátíttatásának legfontosabb módszerei után az olva-

sástanulás zavarával, a diszlexiával foglalkozunk. 

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

4.3.1 Az olvasás kognitív előfeltételei 

Az olvasás elsajátításához sokféle készségnek kell már rendelkezésre állnia, jónéhány 

megismerő funkciónak megfelelően fejlettnek kell lennie: például az észlelésnek, a figye-

lemnek, az emlékezetnek, az elvonatkoztatás képességének, az analitikus, illetve szintetizá-

ló képességnek és a nyelvi készségeknek. Az olvasás megtanulásának föltétele, hogy a 

gyerek képes legyen legalább 5-10 percig kitartóan figyelni, hogy fölismerje, a betű jelként 

működik, legyen képes elemekre bontani és elemekből egységeket építeni. A tanulási fo-

lyamatok szerves része a felejtés: az anyanyelv megtanulása azzal kezdődik, hogy a szüle-

tésünkkor rendelkezésünkre álló hangok közül „elfelejtjük” azokat, amelyek anyanyel-

vünkben nem játszanak szerepet – az új tudás kialakításához számtalanszor kell törölnünk 

korábbi tudáselemeket, struktúrákat, újrarendezni ismereteinket, átalakítani kategóriáinkat 

és így tovább. Az olvasástanulás esetében a gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy a más 

esetekben fontos tárgyállandóságot – hogy az asztal, a fotel, a könyv elfordítva is ugyanaz 

a tárgy – a betűk esetében ne vegyék figyelembe, hiszen nem mindegy, merre néz az L, az 

S, a P, azaz meg kell szokniuk, hogy a betűket nem forgathatják el szabadon, mert akkor 

azok nem betűk többé, csak vonalak. 

4.3.2 Nyelvi tudatosság 

Mivel az olvasás szorosan nyelvhez kötődő tevékenység, elsajátításához elengedhetet-

len a megfelelő szintű nyelvtudás, beleértve a szókincs szükséges nagyságát, de legalább 

ilyen fontos a nyelvi tudatosság alapvető szintjének a kialakulása is. A 6 éves gyerekek 

már játszanak a szavakkal, a nevekkel, sokan közülük képesek a szavakat szótagokra bon-
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tani, és értik, mit jelent, hogy egy szó valamilyen hanggal kezdődik. Ebben a korban kez-

denek a tudatuk számára is hozzáférhetővé válni egyes nyelvi jelenségek, más szóval ekkor 

kezd kialakulni metanyelvi – azaz a nyelvre vonatkozó – tudásuk és tudatosságuk. 6-7 éves 

korban már képesek a jelentés egységeit is elkülöníteni, s csak ezt követi a szavak megkü-

lönböztetése, majd a nyelvtani elemek – képzők, jelek, ragok – fölismerése. 

Alapos nyelvi jártasság, fejlett elmeolvasási készség és meghatározott nyelvi stratégiák 

elsajátítása szükséges ahhoz, hogy a gyerek arra is figyelni tudjon, mennyire érthető, amit 

mond, hogyan érhetné el leginkább, hogy úgy értsék szavait, ahogyan az szándékainak 

leginkább megfelel. Ennek a készségnek, a pragmatikai tudatosságnak a fejlődése szorosan 

összekapcsolódik az értő olvasással: az írott szöveg szó szerinti jelentése mögött rejtőző 

jelentések tudatosítása a pragmatikai tudatosság növelését eredményezi, ez pedig tovább 

fejleszti a szövegértelmezést – a két készség tehát szoros interakcióban van egymással.  

Az olvasástanulást jelentősen megkönnyítheti még egy készség: magára az olvasásra, a 

könyvek, szövegek használatára vonatkozó tudás. Ha a gyerekek már iskoláskor előtt hoz-

zászoknak ahhoz, hogy a számukra még érthetetlen vonalakból mesék születhetnek, azaz 

hogy a vizuális jelek hangzó szöveggé alakíthatók, hogy a könyv szórakoztató időtöltésre, 

új ismeretek megtanulására való, s ha a könyv és az olvasás folyamata eleve kellemes él-

ményekkel kapcsolódik össze, az nagymértékben elősegítheti az olvasás iránti pozitív beál-

lítódások kialakítását, s így magát az olvasástanulást is.  

4.3.3 Az olvasás folyamata 

Az olvasás az írott nyelvhez kapcsolódó tevékenység, így az agyban nem pusztán a lá-

tási, hanem a hallási ingerek földolgozásáért felelős területeknek is munkát ad. Az olvasás 

tanulása és gyakorlása közben ezek a területek változnak: fejlődnek, hatékonyabbá válnak 

a beszéd észleléséért és feldolgozásáért felelős rendszerek, differenciáltabban kezdenek 

működni a látás földolgozását végző területek, különösen az elemi és vonás-, valamint az 

alak- és tárgyfelismerést végző rendszerek. Integrálni kell a hallási és a látási ingereket, 

hiszen a betűket hangoknak kell megfeleltetni. Az olvasáshoz sajátos szemmozgást kell 

megtanulni és begyakorolni, hozzáigazítva az olvasott szöveg megjelenéséhez és tartalmá-

hoz, ez a két félteke között is új kapcsolatok kialakulásához vezet. 

Már az olvasástanulás első fázisában is fontos átalakulások történnek. Ha a gyerekeket 

a beszédhangok megkülönböztetésére építő módszerrel tanítják olvasni, gyorsan élesedik a 

beszédhangok felismerése, s már nemcsak a szó elején vagy végén álló hangokat, hanem a 

szavak belső hangszerkezetét is föl tudják tárni. A betűkhöz hangokat rendelnek, s ezeket 

hangsorokká fűzik, a hangok mellett szótagokat és szavakat különböztetnek meg, a han-

gokhoz betűket rendelnek, s megtanulják azok egymáshoz kötését is. Az agy nemcsak kifi-

nomultabban, gyorsabban, pontosabban ismeri föl a hangokat és kapcsolja őket vizuális 

jelekhez, hanem minőségileg új munkát kezd végezni: megjelenik benne a szó formájára 

specializált működés, egy szófelismerő rendszer, amely egy korábban más funkcióra, a 

formafelismerésre települ rá. A formafelismerő rendszer elvont formákat dolgoz föl, nem a 

betűket azonosítja, hanem a betűk kapcsolatából kialakuló szó teljes képét. Ez az új műkö-

dés lehetővé teszi a gyakran használt, jól ismert szavak gyors fölismerését, a ritkábbak, 

illetve ismeretlenek földolgozásához viszont továbbra is ott vannak a betűk fölismerését és 

összekapcsolását végző rendszerek, így az olvasás gyorssá, egyben stabillá, megbízhatóvá 
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válik. Minél nagyobb gyakorlattal rendelkezik az olvasó, agya annál hatékonyabban mű-

ködteti együtt e két rendszert. 

4.3.4 A szem mozgása olvasás közben 

Az olvasás speciális szemmozgással is jár. Többnyire azt hisszük, hogy tekintetünk 

egyenletesen siklik a betűk, sorok fölött, de ez nem így van: szemünk valójában hosszab-

ban elidőzik egy-egy ponton, majd továbbugrik egy következőre, olykor pedig visszalép. 

Amikor a szemünk megáll, és rögzíti a képet, fixációnak nevezik, a szakaszos, „ugráló” 

mozgást szakkádikus mozgásnak, a fixációk közötti részt szakkádnak, a visszalépéseket 

pedig regressziónak. 

A megállások, azaz fixációk során lényegében fényképet küldünk az agyunknak a kivá-

lasztott pontról és környezetéről: egyszerre több betűt is földolgozunk. A jelentés sokat 

segíthet ebben a folyamatban, olyannyira, hogy míg összefüggéstelen betűkből három-

négyet, összefüggéstelen szavakból kettőt tudunk egy fixáció alatt földolgozni, egymással 

összefüggő szavakból akár négy elemből álló szósort is. A fixálással élesített területen 

kívül bizonyos távolságig elmosódva az élesen látott terület környékét is érzékeljük, ez 

egyben elő is készíti a következő fixációt. A jelentés abban az értelemben is segíti az olva-

sást, hogy ha a már földolgozott részek alapján jól bejósolható szavak, részletek következ-

nek, akkor növekszik a fixációs távolság, azaz csökken az egy sorra eső fixációk száma. 

Ha viszont az olvasó egy számára az adott részben kevésbé elvárható szóval találkozik, 

növekszik a fixáció időtartama. Hasonlóképpen: minél nehezebben érti az olvasó a szöve-

get, minél több benne számára az új tartalom, annál hosszabbak a fixációk, s annál több a 

regresszió is. 

 

3. kép Az emberi szem szakkádikus mozgásai az arc letapogatásakor 
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Az előre – a latinbetűs írás esetében balról jobbra – haladó szemmozgást 10-15 száza-

lékban szakítják meg visszafelé irányuló, azaz regresszív szemmozgások – az olvasó több-

nyire nem tudatosan, a földolgozás segítése, pontosítása, az értelmezés megerősítése vagy 

korrigálása céljából lép vissza a szöveg egy korábbi pontjára. Minél rutinosabb az olvasó, 

annál kisebb a fixációk és a regresszív mozgások száma is, s annál rövidebbek a fixációk. 

4.3.5 Az olvasás sebessége 

Az olvasás sebességét – a fixációk időtartamát, számát és a regresszió mértékét – más 

tényezők is befolyásolják. Lassítják az olvasást a sajtóhibák és az adott szövegkörnyezet-

ben váratlanul fölbukkanó, illetve a ritka vagy ismeretlen szavak. Az olvasó a számára 

érdekes, érdeklődési köréhez tartozó szavakat gyorsabban, a számára érdektelenebbeket és 

a tabu szavakat lassabban dolgozza föl. A szemünk körülbelül hat órán át képes jelentő-

sebb fáradtság nélkül olvasni, később az olvasási sebesség és a figyelem csökken, de az 

erős motiváció meghosszabbíthatja a kifáradás nélküli olvasás időtartamát. Az egyszerűbb, 

átláthatóbb struktúrájú szövegeket gyorsabban olvassuk, mint a több szakszót, bonyolult 

logikai viszonyt, sokszoros összetett mondatot tartalmazó szöveget. A tipográfia szintén 

befolyásolja az olvasás sebességét: a kezdő olvasóknál erőteljesebben, a gyakorlottaknál 

kevésbé ugyan, de a hatás érzékelhető: a gyakran használt betűtípusokat és a nagyobb be-

tűket könnyebben olvassuk, mint az idegeneket, illetve kicsiket. A hangos olvasás többnyi-

re lassabb, mint a néma, hiszen a hangos olvasás sebességének a hangzó beszéd értelem-

szerűen korlátokat állít. Hangos olvasással másodpercenként 2,2–4,7, csendes olvasással 

viszont 2,5–9,8 szót olvasunk. A gyakorlott hangosan olvasók előrébb járnak a szöveg 

földolgozásával, mint ahogyan a hangokat kiejtik, akár egy egész nyomtatott sorral – úgy 

két másodperccel – is, ugyanakkor vannak olyanok, akik csöndben és hangosan ugyan-

olyan tempóban olvasnak, valószínűleg azért, mert magukban „kiejtik” a hangokat (olykor 

még a szájuk is mozog olvasás közben). 

Az olvasás tempóját a fönti tényezők együttese határozza meg, de nem közvetlenül, ha-

nem közvetetten: ezek a tényezők valójában a befogadás, a földolgozás (a szöveg megérté-

se) sebességét szabják meg, s a földolgozás tempója az, ami meghatározza az olvasás se-

bességét.  

4.3.6 Az olvasás szintjei 

Az olvasás valamennyi koncepciója megegyezik abban, hogy két alapvető részre bontja 

a fogalmat: a betűk fölismerésére, hangokkal való megfeleltetésére, illetve ezen túllépve, a 

szöveg megértésére – ezt a megközelítést használtuk a fejezet elején és az előző fejezetben 

is. 

Az első szakaszt a dekódolás fázisának nevezhetjük: ebben történik a betű mint szimbó-

lum fölismerése és hozzárendelése a megfelelő hanghoz. A betűfelismerést követően az 

agy átkapcsol a beszéd percepciójának szintjére, a betűt hanggá, a betűsort hangsorrá 

transzformálja. Egy idő után már nem betűket, hanem alakokat, betűsorokat, szóformákat 

is olvasunk, a gyakran használt szavak esetében nincs már szükség betűzésre. A következő 

olvasásfejlődési lépésben aztán hatékonyan összehangoljuk a betűre, illetve formákra ala-

puló olvasási módot. Az olvasás gyakorlása során a dekódolás egyre inkább rutinná válik. 

Ekkor kezdődik az „igazi” olvasás: amikor a dekódolás automatizmussá alakul, s az olvasó 

csaknem egész figyelmét a szöveg megértésére, értelmezésére fordíthatja. 
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A „megértést” persze nem olyan könnyű ellenőrizni – a legáltalánosabban használt 

módja annak, hogy kiderítsék, valaki mennyit értett meg az olvasottakból az, hogy meg-

vizsgálják, mennyit tud felidézni belőle. Az összefüggésekre, ok-okozati viszonyokra, 

logikai kapcsolatokra irányuló kérdések is jó eszközök lehetnek a megértés mérésére. 

4.3.7 Olvasástanítási módszerek 

Az olvasástanítás egyeduralkodó módja az 1970-es évek végéig a beszédre alapult: a 

hangokhoz kötötték a betűket, a betűkből szótagokat alkottak, s a szavakat, mondatokat 

szótagolva és hangosan olvastatták a gyerekekkel. Ezt kód-orientált vagy szintetikus mód-

szernek is nevezik: a hangok és betűk megfeleltetésére majd összeolvasására helyezi a 

hangsúlyt. 1978 után a helyzet drasztikusan megváltozott, a szótagolás eltűnt, a hangos 

olvasást a csendessel váltották föl. A szóképes vagy globális módszert kezdték alkalmazni, 

ennek lényege, hogy a gyerekek először nem betűket tanulnak, hanem a leírt szavak formá-

ját, a betűsorokat társítják szavakhoz. A szótagolás és a hangos olvasás 1990 után jelent 

meg ismét a módszerekben, de korábbi erejéhez képest visszafogottabban.  

 

A ma használatos módszerek csaknem mindegyike kombinálja a szófelismerő (szókép-

olvasó) globális módszert a hangokon és betűkön alapuló szintetikus módszerrel. A kü-

lönbségek a módszerek között a két olvasástanítási megközelítés arányaiban, sorrendjében, 

illetve az olvasás- és írástanítás egymáshoz való viszonyában vannak. Mindössze egy 

olyan program van jelenleg, amely a szóképolvasási részt teljesen elhagyva csak betű- és 

szótagolvasást tanít, a hangzó beszédre, s a hangfelismerésre és a szótagolásra fordítja a 

legnagyobb figyelmet. 
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4.3.8 Az olvasás tanítását elősegítő tényezők 

Az olvasott szöveg megértéséhez a tapasztalatok szerint legalább a benne szereplő sza-

vak 95 százalékát ismerni kell – ez azt is jelenti, hogy az olvasástanítást a szókincs bővíté-

sének kell kísérnie, illetve az első olvasmányoknak arra a szókészletre kell támaszkodniuk, 

amelyeket az adott korosztályhoz tartozó gyerekek nagy többsége nagy valószínűséggel 

ismer – ez az iskoláskor elején úgy 5000 szó körül lehet. Az olvasás és tanulás később 

nagyon dinamikusan növeli a szókincset, például 10 és 14 éves kor között a szókincs közel 

kétszeresére nő. 

Természetesen alapvető, hogy a gyereket érdekelje az olvasott szöveg, témája legyen 

motiváló. Az olvasáshoz hozzátartozik az elkövetett hibák fölfedezése és korrigálása, a 

fontos és lényegtelen információk szétválasztása, így ezeket az olvasástanításnak is tartal-

maznia kell. A kutatási eredmények egyébként is azt mutatják, hogy az olvasásra vonatko-

zó tudatosság növelése már a korai olvasástanítási szakaszban is fontos lenne. 

4.3.9 A szövegértés tanítása 

Az olvasás kezdeti lépéseitől kezdve figyelmet érdemes fordítani a szövegértésre is, en-

nek a dekódolási automatizmusok kialakulása előtt is fontos a szerepe, később pedig jó-

formán már csak ezzel kell foglalkozni. Az lenne a szerencsés, ha nem csak negyedik osz-

tály végéig, s később nem is csak a magyarórákon kapna nagy szerepet a szövegértés 

folyamatos fejlesztése, hanem lényegében valamennyi tantárgy tanulása során. A szövegér-

telmezés fejlesztése során a szó szerinti értéstől el kell jutni odáig, hogy a tanulók megta-

nulják a le nem írt összefüggések, ki nem mondott, de a szövegben rejtetten szereplő állítá-

sok, gondolatok, szándékok föltárását. 

4.3.10 A diszlexia 

Sokszor mindenféle olvasási zavarral küzdő diákot diszlexiásnak vélnek, holott a disz-

lexia speciális jelenség – azt is lehetne mondani, hogy „civilizációs jelenség”, hiszen azt, 

hogy valami az átlagostól eltérően működik a diszlexiás agyában, csak az a körülmény 

hívja elő, hogy meg kell tanulnia olvasni. A diszlexiás gyerekek egyébként képességeiket 

tekintve nem térnek el a többiektől, intelligenciájuk egyaránt lehet kiemelkedő és átlagos. 

Őket valóban nem a rossz módszerek, szocializációjuk, motiválatlanságuk vagy az olva-

sáshoz szükséges kognitív alapképességek fejletlensége akadályozza meg a sikeres olva-

sástanulásban, hanem az, hogy agyukban a tipikustól eltérően működnek és működnek 

együtt az olvasáshoz átalakuló területek. Egy-egy korcsoportban mintegy 5-10 százalékban 

vannak jelen: a diszlexia azonban nem betegség és nem is fogyatékosság, hanem a jellem-

zőtől eltérő földolgozási mód. 

4.3.11 A diszlexia típusai 

Mivel az olvasás folyamatában agyunk több területe is részt vesz, és ezek speciális 

együttműködésére is szükség van, a diszlexiának több típusa van, annak megfelelően, hogy 

melyik terület vagy funkció működik a tipikustól eltérően. A diszlexiások kis csoportját 

alkotják azok, akik olvasástanulási gondjait a vizuális feldolgozórendszer eltérő működése 



OLVASÁSKUTATÁS 

29 

(kontraszt, forma, szín, illetve szemmozgás) okozza. Nehezebben tanulnak olvasni azok a 

heterofóriás gyerekek is, akiknek a két szeme nem pont ugyanazt „látja” a szemtengelyek 

állása miatt, ezért a kép kissé „szellemképes”, elmosódóak a körvonalak, a szemizmok 

pedig az erőltetett fókuszálástól gyorsan elfáradnak. 

Sokan vannak, akiket a beszédhangok hibás észlelése, a szavak hangalakjának eltérő 

földolgozása akadályoz az olvasástanulásban, minél több hangot illetően térnek el a tipi-

kustól, annál inkább, épp ezért az éleshallás kisgyerekkori károsodása szintén olvasástanu-

lási zavarhoz vezethet. A hangok azonosításának eltérései megakadályozzák a hangok és a 

betűk összekapcsolásának megszilárdulását. A másik nagy csoportnál a szófelismerő rend-

szer működik másképp: vagy nem alakul ki kellőképpen, vagy túlságosan is átveszi a ve-

zénylést, és a betűk földolgozása elmarad, ezért az ilyen gyerekek gyakran tévesztenek, s 

ez megnehezíti a jelentéshez való hozzáférést, a szövegértést. Ugyanakkor rendkívül sike-

resen találgathatnak akkor, ha képek, ábrák, ismerős tartalom, a szövegösszefüggés segíti a 

szófelismerő rendszert. 

A diszlexiát okozhatja genetikai eltérés (a legújabb kutatások szerint nem egy, hanem 

több gén által meghatározottan öröklődik), a születés közben bekövetkezett kisebb trauma, 

kisgyermekkori betegség, hallási vagy látási zavarok, pszichés okok, például ha a gyereket 

átszoktatják a balkezességről a jobbkezességre és így tovább. Megjelenési formái is eltérő-

ek, skálán helyezkednek el az egészen enyhétől a súlyosig. A diszlexiának az olvasástanu-

lási nehézségek mellett más jelei is lehetnek, elsősorban beszédzavarok, rendezetlenség, 

problémák a sorrendiséggel, iránytévesztés, nehezebb tájékozódás. 

4.3.12 A diszlexia „kezelése” 

A diszlexia fölismerése alapvetően fontos – nem azért mert „gyógyítani” kellene (vagy 

lehetne), hanem mert figyelmen kívül hagyása a gyereknek súlyos károkat okoz. Egyrész-

ről azzal, hogy a diszlexiás gyerek jó vagy akár kiváló értelmi képességei ellenére sem 

tanul meg jól olvasni, így el lesz vágva mindazoktól a tevékenységektől, amelyek az olva-

sáshoz kapcsolódnak, beleértve persze az olvasásra alapuló tanulást. Másrészt azzal, hogy 

butának, lustának, betegnek minősítik, a kudarcélmények pedig szorongáshoz, gyengébb 

teljesítményhez, magatartászavarokhoz vezetnek. Pedig a diszlexiás gyerek esetében nem a 

gyerekkel, hanem az iskolával van a baj: nem a gyerek nem felel meg az iskolai követel-

ményeknek, hiszen ha megfelelő módszerekkel, odafigyeléssel megtanulnak olvasni, akkor 

már az olvasással sem lesz gondjuk, hanem az iskola nem felel meg a gyerekek egytizedére 

jellemző információfeldolgozási jellegzetességeknek. Albert Einstein fogalmazását követ-

ve: az egyetlen, ami akadályozza őket a tanulásban, az az oktatás. 

A diszlexiások jelentős részére jellemző, átlagostól eltérő képi gondolkodás sokszor 

nagy kreativitással, jobb rálátási képességgel, összefüggéseket, struktúrákat könnyen fölfe-

dő látásmóddal, élénk képzelőerővel jár együtt, így új megoldásokat, találmányokat, fölfe-

dezéseket, képzőművészeti és tudományos alkotásokat hoznak létre. Nem véletlen, hogy a 

tanulási zavarral küzdők között szép számmal voltak zseniális művészek és tudósok: töb-

bek között az imént idézett Einstein, Edison, Bell, Wittgenstein, Da Vinci, Picasso, Rodin, 

Mozart, Beethoven, de a diszlexia nem volt gátja a kiemelkedő teljesítménynek Churchill, 

Rockefeller, Agatha Christie, John Lennon, Spielberg, Disney vagy Szentágothai János 

esetében sem. 
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4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az olvasás elsajátításához bizonyos kognitív készségeknek már készen kell állniuk: 

ilyen az összpontosítás, az emlékezet, az elvonatkoztatás és a nyelvi tudatosság megfelelő 

szintje. Az olvasás tanulása közben az agyban a beszédfelismerő rendszer is működik, és 

az agy egyes területei az olvasással kapcsolatos specifikus működést alakítanak ki. Olvasás 

közben a szem speciális mozgást végez, ezt némiképpen befolyásolja a szöveg tartalma. 

Az olvasásnak több szintje van, a dekódolástól a szöveg megértéséig, az olvasás tanításá-

nak ez utóbbi fejlesztésére is ki kell terjednie. Az olvasás tanításában ma többnyire két 

alapvető módszer, a betűk tanulásán, illetve a szóképes olvasáson nyugvó módszer külön-

böző kombinációit alkalmazzák. Az olvasástanulás zavarát, a diszlexiát különböző okokra 

vezethetjük vissza, de megfelelő módszerekkel minden esetben megtaníthatók olvasni a 

diszlexiás gyerekek. 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen kognitív készségek szükségesek az olvasás elsajátításához? 

2. Mi a nyelvi tudatosság szerepe az olvasás elsajátításában? 

3. Hogyan változik meg az agy működése az olvasástanulás révén? 

4. Hogyan dolgozik a szem olvasás közben? 

5. Milyen tényezőktől függ az olvasás sebessége? 

6. Mit jelent az, hogy az olvasásnak több szintje van? 

7. Mi a véleménye: növekszik vagy csökken az olvasás jelentősége napjainkban? 

8. Melyik olvasástanítási módszert véli a legalkalmasabbnak? Miért? 

9. Milyen tényezők segítik, illetve hátráltatják az olvasás megtanulását? 

10. Mit gondol: lehet-e tanítani a szövegértést? Miért véli így?  

11. Mi a véleménye arról a nézetről, hogy a diszlexiás gyerekek egyszerűen képte-

lenek rendesen figyelni vagy buták, azért nem tudnak megtanulni olvasni? 
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5. A BEFOGADÁS ELMÉLETI KÉRDÉSEI 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

A fejezet fő kérdése: ki írja a könyvet? A közvélekedés egyértelmű választ szokott adni: 

az író. Az elmúlt évszázad irodalomtudománya korántsem ilyen biztos ebben, vannak, akik 

egyetértenek a közvélekedéssel, vannak akik messze nem, vannak, akik félig. A válasz 

attól függ, mit gondolunk a szövegek jelentésének természetéről. 

5.2 TARTALOM 

A szöveg értelmezésével sok tudományág foglalkozik, a nyelvészet, az irodalomelmé-

let, a filozófia, s van egy külön névvel is rendelkező irányzata a szövegfejtésnek, ez a her-

meneutika. Ezzel kezdjük a fejezetet, majd rátérünk a szöveg-, illetve olvasóközpontú el-

méleti irányzatok összefoglaló ismertetésére. Végül egy Magyarországon igen jólismert és 

népszerű regény, A Mester és Margarita befogadását vizsgáló kutatás ismertetése követke-

zik. 

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

5.3.1 A hermeneutika korai értelmezése 

A hermeneutika a szöveg jelentésének, megértésének a tanulmányozása, a szövegértel-

mezés tudománya. A görög eredetű szót a csavaros eszű Hermésznek, az istenek hírnöké-

nek nevéből származtatják: ahogyan ő közvetítette a híreket és üzeneteket az istenek (és 

emberek) között, úgy közvetíti a jelentést az írás, a hermenutika célja pedig az írott szöveg 

jelentésének föltárása. Hermeneutika volt Arisztotelész egyik művének a címe is – bár ezt 

talán később, követői, a peripatetikus iskola tagjai adták csak a munkának.  
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A görög szerzők tudtak a szövegek jelentésének többrétegűségéről, s úgy vélték, a szö-

veg legmélyebb, misztikus jelentése csak a beavatottak számára érthető, de foglalkoztak az 

egyes szöveghagyományok egymáshoz való viszonyával és a szerzőség megállapításának 

olykor igen bonyolult mivoltával is. 

5.3.2 Hermeneutika a középkorban és a humanizmus korában 

Ezekre az alapokra építkezve kezdte a hermeneutika a kereszténység első évszázadai-

ban a szent szövegek, elsősorban a Biblia tanulmányozását jelenteni. Igen nagy hatásúak 

voltak Szent Ágostonnak a szó szerinti, illetve a morális jelentés közötti különbségre vo-

natkozó nézetei, ennek nyomán alakult ki az a szemlélet, amely szerint a betű szerinti je-

lentésen túl a Bibliának van a keresztény dogmákat kifejtő allegorikus, a helyes magatar-

tást előíró morális és misztikus jelentése is. A reformáció élesen szembement ezekkel a 

nézetekkel, s azt vallotta, hogy a Biblia mindenki számára megérthető, s mindenki számára 

közvetlenül nyilatkozik meg – minden olvasó számára saját értelmezése, s nem valamiféle 

hivatalos, szentesített olvasat a lényeges. 

A humanizmus korában a hermeneutika az antik szerzők munkáinak tanulmányozására 

és értelmezésére is kiterjedt, egyre nagyobb szerepet játszott mellette a szöveghagyomá-

nyok összevetésével és egyes szövegek eredetiségével foglalkozó filológia, amely szorosan 

összekapcsolódott a hermeneutikával: a humanisták egy-egy szöveg nyelvi jellegzetessége-

it is fölhasználták a filológiai kritikában. 

5.3.3 Schleiermacher alapvetése 

A hermeneutika mai felfogása Friedrich Schleiermacher (1768–1834) evangélikus teo-

lógus munkája nyomán alakult ki. Schleiermacher markáns nyelvfilozófiát és erre alapuló 

értelmezés-elméletet dolgozott ki. A hermeneutikát szigorúan a nyelvi – írott vagy szóbeli 

– kommunikáció megértéseként definiálta, elkülönítve a fordítástól, értelmező magyará-

zástól vagy alkalmazástól. Tárgyának tekintette az összes nyelvi megnyilvánulást, régi és 

modern, írott és szóbeli, klasszikus és hétköznapi szövegeket egyaránt, s úgy vélte, mind-

ezek jelentésének föltárását egyetemes elvek alapján kell végezni, mellőzve minden, csak 

egyes szövegtípusokra vonatkoztatott különleges elvet – beleértve a szakrális szövegek 

értelmezésében gyakran alkalmazott „isteni sugallat” elvének mellőzését. Úgy vélte, hogy 

a szöveg megértéséhez mindenképpen szükség van a szöveg történeti kontextusának isme-

retére. A megértés nála körkörös és fokozatai vannak: minél többet tudunk a megértéshez 

szükséges kontextusról, a szerzőről, a nyelvről, annál teljesebb a megértés, másrészt már 

értelmezett részeket újraértelmezhetünk, ahogyan haladunk előre a szövegben. 

5.3.4 Gadamer hermeneutikája 

A 20. században újabb nagy fordulatot vett a hermeneutika mibenlétének értelmezése: 

Hans-Georg Gadamer dolgozta ki a hermeneutika új irányát 1960-ban. Gadamer egyik 

alaptézise, hogy az emberi létezés nyelvi létezés, a világot a nyelven keresztül ismerjük 

meg és éljük. A művészeti alkotások kultúránk hagyományának a részei, annak a kultúrá-

nak az elemei, amelyben felnövünk, s ebből következik, hogy már az előtt ismerjük őket, 

hogy először találkoztunk volna ténylegesen is egy-egy alkotással. Fölösleges azzal ve-

sződnünk, hogy megkíséreljük pontosan rekonstruálni egy-egy mű keletkezésének történeti 
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kontextusát, hiszen számunkra nem ismerhető meg az a jelentés, amelyet a mű keletkezé-

sekor hordozott. A múltat közvetlenül, objektívan nem ismerhetjük meg, csak abban a 

formában, ahogyan a hagyományozódás során ránk öröklődött, interpretációk sorozatán 

keresztül. A folyton változó kulturális hagyomány határozza meg értékrendünket, azt, aho-

gyan a világot értelmezzük, azaz alakítja ki horizontunkat. Ezt a természetesnek megélt 

viszonyt, életmódot kérdőjelezhetik meg a klasszikus remekművek azzal, hogy a belőlük 

megismerhető, a miénket időben megelőző létmódok párbeszédet kezdhetnek a mi termé-

szetesnek tartott létmódunkkal, világértelmezésünkkel. A saját horizontunk összeolvadhat 

a mű horizontjával, s ezen keresztül – végső soron tehát a műveken keresztül – saját ma-

gunkat értjük meg jobban. Az értelmezés tehát nem a műbe kódolt igazság fölfedése, ha-

nem a kultúrából tanult előzetes elvárásoknak, előítéleteknek, hozzáállásnak a helyettesíté-

se más elvárásokkal, vélekedésekkel, hozzáállással. 

5.3.5 A strukturalizmus 

A strukturalizmus a nyelvészetből indult a 20. század első évtizedeiben – legismertebb 

képviselője talán a mai napig Ferdinand de Saussure, noha tudományos értelemben voltak 

nála jelentősebb alakjai is, például Roman Jakobson vagy Leonard Bloomfield. A struktu-

ralista nyelvészet megszületését a 19. század második felének történetiség-orientált szem-

lélete és ezzel összefüggésben a pozitivista tudományos módszertan motiválta: az új tudo-

mányos paradigma megelégelte, hogy a 19. században a legfőbb magyarázóelv a 

történetiség volt, a legfőbb tudósi erény pedig az adatok halmozása és rendszerezése. Ér-

deklődésük középpontjába a jelen került, a működés alapelveit a jelenben fennálló össze-

függésekből akarták magyarázni, a jelentést ennek megfelelően úgy tekintették, hogy azt a 

jelek egymáshoz való viszonya hozza létre. 

5.3.6 A szövegközpontú értelmezés-elméletek 

Az irodalomelméletben a strukturalizmus a 19. századi romantikus irodalmi látásmód-

dal szemben határozta meg önmagát: az elődök a szerzőre és a kreatív energiákra, a zsenire 

koncentráltak, az új szemlélet viszont a strukturalista elveknek megfelelően a szöveget 

helyezte középpontba. Nézeteik szerint a szöveg jelentését magából a szövegből – és csak 

abból – kell megfejteni: a szöveg egységei, legyenek azok szavak, mondatok, bekezdések 

vagy fejezetek, egymáshoz képest, a többi egységgel való viszonyában kapnak értelmet. A 

strukturalista irodalomelmélet két forrásból táplálkozott a 20-as években: az egyik a nyel-

vészetet is meghatározó orosz formalizmus volt, a másik az angolszász újkriticizmus. Ez 

utóbbi szerint a szöveg „szoros olvasása”, azaz a szöveg nyelvi rendszerét a lehető legala-

posabban föltáró vizsgálódás során állapíthatjuk meg a szöveg nyelvi szerkezetét, s ez 

azért fontos, mert ebből bontakozik ki a szöveg jelentése. Az értelmezés során érdektelen a 

szerző, a mű történeti vagy kulturális kontextusa, illetve az olvasó személye. A szöveg 

maga határozza meg saját jelentését, s azért van mégis, hogy egy-egy műnek sokféle in-

terpretációja létezik, mert az olvasók egy része egészen egyszerűen rosszul olvas. 

5.3.7 Olvasóközpontú értelmezések 

A szöveget az értelmezés meghatározójának tekintő strukturalista megközelítések után 

a 20. század utolsó harmadában egyre több, az olvasók fontosságát kiemelő nézetet fogal-

maztak meg, elsősorban az Egyesült Államokban és Németországban. A gondolat maga 
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nem volt új, hiszen már Schleiermacher is hangsúlyozta az olvasó szerepét az értelmezés-

ben, az 1930-as években pedig Louise Rosenblatt tranzakcionista elmélete lényegében 

megelőlegezte az ide sorolható elméleteket.  

Az olvasóközpontú (reader response) elméletek széles skálán helyezhetők el azt illető-

en, hogyan képzelik el a szöveg és az olvasó viszonyát. Individualistáknak nevezik azokat, 

akik az olvasó tapasztalatát tekintik az értelmezés legfőbb forrásának, uniformistáknak 

pedig azokat, akik szerint az értelmezést az olvasó végzi, de a szövegnek fontos szerepe 

van a kialakításában, így az olvasói értelmezések viszonylag közel állnak egymáshoz. 

Megkülönböztetnek egy harmadik csoportot, mely nem szemléletét, hanem módszerét 

tekintve tér el a fönti kettőtől: azok meglehetősen elméleti orientációjával szemben pszi-

chológiai kutatásokból nyert empirikus adatokra építik megállapításaikat, ezért kísérletes-

nek nevezik őket. Az ide sorolt kutatók valódi olvasók reakcióit, értelmezési mintáit vizs-

gálják. 

5.3.8 Stanley Fish 

Stanley Fish az individualista megközelítés talán legismertebb alakja. Véleménye sze-

rint a szövegnek nem lehet objektív jelentése: a szavaknak nincs valamiféle adott, minden-

ki számára azonos értelmük, az olvasó mindig azt vetíti bele a szövegbe, amit saját korábbi 

tapasztalatai – kultúrája, műveltsége, érzelmei – alapján létrehoz. Ezt az egyénenként vál-

tozó jelentést ugyan a szöveg idézi fel, de a szövegnek csak annyi a szerepe a jelentés lét-

rehozásában, mint a Rorschach-teszt alakzatainak a felidézett asszociációkban. 

A végtelenül szubjektívnak tűnő jelentés mégsem egészen az. Nem abban az értelem-

ben, hogy objektív lenne, hanem abban az értelemben, hogy bár egyénenként alakul ki, de 

az egyéni jelentések létrejöttét nagymértékben befolyásolja az a közösség, amelyben az 

egyén felnőtt, amelyben él. Ezekre a közösségekre vezeti be Fish az értelmező közösség 

fogalmát: az egyén mindig ennek a szemléletén, nézőpontján át nézi a valóságot, s ennek a 

szemléletével értelmezi a szövegeket is. 

5.3.9 Norman Holland 

Holland a pszichoanalízis felől közelíti meg az értelmezést, munkáiban végighúzódik ez 

a szemlélet, újabban a neuropszichológiával is kiegészülve. Kiindulási pontja az én-

pszichológia, az a tézis, hogy a gyermek egyfajta elsődleges identitást sajátít el az anyjától, 

s ez lesz a későbbiekben a rá jellemző identitás-sablon alapja. A felnőttek identitás-

sablonja természetesen variációkban is jelentkezhet, miként egy zenei téma, de az egyén 

identitásának alapszerkezete stabil marad. Az olvasó saját identitásához igazítja az értel-

mezését, így végül a mű értelmezése voltaképpen az olvasó önmegértése: saját félelmeink-

re, vágyainkra, megoldási módjainkra világít rá. 

5.3.10 Hans-Robert Jauss 

A szintén német Hans-Robert Jauss megpróbált egyfajta kompromisszumot teremteni a 

történetiséget figyelmen kívül hagyó strukturalisták és a szöveget figyelmen kívül hagyó 

olvasóorientált megközelítés között. Elméletének kulcsfogalma az elváráshorizont: ezen az 

olvasók egy generációjának közös előfeltevéseit érti, amelyek alapján eldöntik, hogy az 

adott időszakban és kultúrában mit tekintenek irodalomnak, mit nem, mit tekintenek jó 

irodalomnak, mit nem, milyen kritériumai vannak annak, hogy valamit egy bizonyos mű-
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fajba soroljanak bele és így tovább. Az elváráshorizontok változnak, ezért ítélünk meg 

egyes szerzőket ma másként, mint saját korukban. Ha egy szöveg egy olvasó 

elváráshorizontjához közel áll, akkor „könnyen fogyasztható”, ha távol, akkor az olvasótól 

a megértés jóval nagyobb erőfeszítést kíván. Nem ritka eset, hogy a nagyon új, az irodalmi 

nyelvet, témákat, koncepciót megújító műveket, szerzőket saját koruk idegenkedve fogad-

ja, de műveik megjelenésükkel egyben új elváráshorizontot is teremtenek, amely elkezd 

összeolvadni a korábban meglévővel, s ezért az őket követő, hasonló szellemben fogant 

művek a közben megváltozott elváráshorizonthoz már jobban illeszkednek. 

Az értelmezés Jauss szerint a szöveg és az olvasó horizontjának találkozásából, együt-

teséből bontakozik ki. Az sem jó, ha az olvasó túlságosan átadja magát a műnek, ha túl 

közel kerül hozzá, teljesen elfogadja annak horizontját, és ezzel föladja sajátját, s az sem, 

ha nem veszi figyelembe a mű horizontját, hanem sajátjával fedi el. A megértéshez az első 

olvasás csak az első lépcső: ez a szöveg nyelvi megértése, és csak megmutatja azokat az 

olvasati lehetőségeket, amelyek közül egy újabb, már csak a mű nyelvi jelentését meghala-

dó értelmezéssel foglalkozó olvasás majd konkretizál egyet. 

5.3.11 Wolfgang Iser 

Iser számára a jelentés a szöveg és az olvasó közötti oda-vissza mozgásból bontakozik 

ki. A szöveg által lehetségessé váló értelmezések közül az olvasó tapasztalatai, értékrendje, 

normái szerint konkretizál egyet. Ez dinamikus folyamat, olyannyira, hogy a tapasztalatba 

már a mű addigi olvasása is beletartozik: amint az olvasó olvasni kezdi a szöveget, kialakít 

valamilyen elképzelést a jelentéséről, s aztán ahogyan halad előre, úgy módosítja folyama-

tosan az addig kialakított értelmezést. Iser szerint az értelmező kritika feladata nem a szö-

veg magyarázata, hanem annak elemzése, hogy milyen hatással van a szöveg az olvasóra. 

Iser elméletének fontos vonása az „odaértett olvasó” és a „tényleges olvasó” megkülön-

böztetése. Nézete szerint a szövegben végighúzódik egy olyan hálózat, amelynek pontjai 

olvasói választ hívnak elő – legalábbis hívhatnak elő. Ezek az „odaértett olvasó” helyei, és 

a szöveg értelmezési lehetőségeit bizonyos irányokba terelik. A tényleges olvasó értelme-

zését azonban nemcsak a szöveg sugallta jelentések befolyásolják az értelmezésben, hanem 

saját tapasztalatai, beállítódása, értékrendje. Ugyanakkor a mű olvasása közben az olvasó 

mindezeket valamilyen mértékben hozzá is igazítja vagy igazíthatja a műben olvasottak-

hoz, s így képes lehet arra, hogy a szöveg hatására saját korábbi értékeit, álláspontját, 

szemléletét módosítsa. 

5.3.12 A Mester és Margarita befogadásvizsgálata 

Magyarországon többen is foglalkoznak a fönti elméletekből kiinduló befogadásvizsgá-

latokkal. Halász László elsősorban a befogadás pszichológiai, Kamarás István a szocioló-

giai vonatkozásait vizsgálja. Az alábbiakban egy olyan mű befogadásvizsgálatának legfon-

tosabb elemeit foglaljuk össze, amely kitüntetett szerepet kapott az utóbbi három-négy 

évtized magyar olvasáskultúrájában, s mivel Kamarás István több kutatást végzett a regény 

befogadásával kapcsolatban, lehetőség van arra, hogy a regény befogadásának időbeli vál-

tozásáról is képet kapjunk. 

A Mester és Margarita igen népszerű regénynek mondható: nemrég még minden máso-

dik középiskolás családjának könyvtárában megtalálható volt, s némi meglepetésre beke-

rült a Nagy Könyv kampány legnépszerűbbnek bizonyult művei közé is. A regény az 
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1970-es években különleges politikai tartalmat is hordozott: már nem volt tilos olvasni és 

forgalmazni, de történetének erről a megelőző korszakáról sokan tudtak, az pedig enélkül 

is nyilvánvaló volt, hogy sokáig az egyetlen olvasható forrás volt a sztálinizmusról. A 

nyolcvanas évek fokozatos politikai lazulásának egyik következményeként a kötelező iro-

dalom része lett, ez a kultuszát természetesen csökkentette, viszont ismertségét növelte. A 

nyolcvanas évek végén bekövetkezett politikai váltás alapvetően megváltoztatta a mű tár-

sadalmi-történeti kontextusát: nemcsak azzal, hogy a demokratikus rendszerben jócskán 

lecsökkent a saját történeti környezetre való vonatkoztatás lehetősége, hanem azzal is, 

hogy a könyvpiacon megjelentek korábban nem forgalmazott témák és műfajok, többek 

között az ezoterikus irodalom. 

 

Az 1973-ban, 1978-ban és 1994-ben végzett kutatás eredményei nem sokban különböz-

nek egymástól abban a tekintetben, hogy milyen érzelmeket élt át olvasás közben az olva-

só. A tetszési index 1973-ban volt a legmagasabb (a „tetszett” és a „nagyon tetszett” minő-

sítés között), 1994-ben az átlag a „tetszett” minősítés volt, 1978-ban is ehhez közelített, de 

valamivel alacsonyabb volt a tetszési index, mint 1994-ben. 

Jellegzetes különbségek mutatkoztak viszont a regény alapértelmezésében. 1978-ban a 

fölajánlott értelmezési lehetőségek közül a legtöbben azt választották, hogy A Mester és 

Margarita lényege: „egy mindennapi, de érzésekkel teli nő kiáll egy olyan ember mellett, 

aki különb kortársainál, s éppen ezért kora nem ismeri el”. 1994-ben a legtöbben úgy vél-

ték, hogy az elsődleges értelmezés: „nincs veszélyesebb a bürokratikus hatalomnál, mely 

sakkfigurává fokozza le az embereket, és gátolja őket önmaguk szabad megvalósításában.” 

A változásban szerepe lehet annak, hogy a rendszerváltás körül a korábbi rendszer visszás-
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ságai a közbeszéd vezető témájává váltak, így a történelmi vonatkozásokra irányuló figye-

lem is növekedett. 

5.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A hermeneutika mint a szövegek értelmezésének tudománya a görögöktől a középkori 

kereszténységen át a humanisták működéséig különféle szemléletekkel dolgozott. A mo-

dern hermeneutika alapjait a 18. században rakták le. Ma a befogadás elméletének két 

alapvetően eltérő iskolája létezik: az egyik a szöveget, a másik az olvasót állítja a befoga-

dási folyamat középpontjába. Ez utóbbinak több irányzata is kialakult attól függően, hogy 

hogyan képzelik el a szöveg és az olvasó viszonyát. 

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan viszonyul egymáshoz a hermeneutika görög, keresztény és humanista 

művelése?  

2. Miben jelentett fordulatot Schleiermacher hermeneutikája? 

3. Mi Gadamer nézeteinek újdonsága? 

4. Miben különbözik a strukturalista és az olvasóközpontú befogadáselméleti 

irányzat? 

5. Melyik befogadáselméleti megközelítést tartja érvényesebbnek? Miért? 

6. A bemutatottak közül melyik értelmezést tartja a sajátjához legközelebb álló-

nak A Mester és Margarita értelmezési lehetőségei közül? Miért? 
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6. A BEFOGADÁS FOLYAMATA 

 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

Az előző fejezetben vázolt elméleti megfontolásokat empirikus kutatásokkal is ellenőr-

zik: mik a valódi olvasók befogadásának, szövegértelmezésének lépései, jellemzői, milyen 

olvasói típusok vannak, milyen motivációk miatt olvasnak szépirodalmat, mennyire emlé-

keznek a mű egyes részleteire, az értelmezési lehetőségek közül melyiket választják és így 

tovább. Természetesen nem normatív módon történik mindez, azaz nem valamilyen előre 

meghatározott, „helyes” olvasathoz mérik az olvasó véleményét, hanem azt próbálják kide-

ríteni, mi zajlik az olvasó elméjében olvasás közben. 

6.2 TARTALOM 

Először arról lesz szó röviden, milyen okokból olvasnak az emberek szépirodalmat, 

majd rátérünk a befogadás folyamatának egyes lépéseire és feltételeire, valamint arra, mi-

lyen elemei vannak a mű és az olvasó „párbeszédének”, s hogy mik a befogadás jellemző 

jegyei. Ez után a gyermekirodalom és a gyerekek életkori sajátosságainak összefüggései 

következnek, majd a klasszikus és a modern gyermekirodalom rövid bemutatása. A 

biblioterápia bemutatása zárja a fejezetet. 

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

6.3.1 Az irodalomolvasás pszichés motivációi 

Az embernek a humánetológusok szerint biológiai adottsága, hogy csoportban él. A tár-

sas mivolt nem pusztán annyit jelent, hogy az ember „jobban érzi magát” más emberek 

között, hanem hogy evolúciója során eleve olyan adottságai alakultak ki, amelyek a cso-

portban élést nemcsak lehetségessé, hanem szükségszerűvé is teszik: csak a csoportban 

élés biztosítja a tagok túlélését. A csoportok összetartásában a nyelvnek és a kultúrának és 

kiemelkedő szerepe van – ezek hozzák létre a csoportot egyben tartó és más csoportoktól 

elkülönítő hiedelemrendszert, mitológiát, rítusokat. Ezeket a tartalmakat kezdettől fogva az 

irodalom rögzítette, s azóta is az irodalom örökíti át, csak nem föltétlenül abban az elsőd-

leges formában, ahogyan a szóbeli kultúrákban történt. De olvasunk az unalom vagy a 

megszokás ellen, új élményeket keresve, és olvasunk tudásvágyból, kíváncsiságból, érdek-

lődésből is. 

Van más pszichés szükségletünk is, amelyet az irodalom segítségével is kielégíthetünk. 

Ilyen a narratíva-igény – életünk eseményeit, beleértve önértelmezésünket, narratívákba, 

„értelmes történetekbe” rendezzük: ez biztosítja belső világunk koherenciáját. Ilyen a fan-

tázia-igény is, ezt főként gyerekekkel kapcsolatban szokták emlegetni, de a felnőttek olva-

sásában sem játszik kisebb szerepet. 
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6.3.2 A befogadás folyamata 

A befogadás már a mű kiválasztásával elkezdődik: ha nem „muszájból” olvasunk (pl. 

kötelező olvasmányt), akkor ezt a döntésünket nemcsak a rendelkezésünkre álló vagy elér-

hető könyvek listája befolyásolja, hanem az is, miket olvastunk addig, van-e épp valami-

lyen divatos olvasmány, milyen szerzőket, illetve milyen típusú könyveket szeretünk vagy 

nem szeretünk, milyen hangulatban vagyunk és így tovább.  

Az olvasó már az első sorok olvasásakor előrevetít egy elképzelést arról, miről fog 

szólni, hogyan fog folytatódni a mű. Ebben a szöveg szerkezete segíti. A későbbiekben az 

újabb és újabb részletek megismerésének megfelelően módosul ez a kép. Az előrevetítés 

mellett az olvasó visszafelé is haladhat, amikor megpróbál értelmet adni egy-egy jelenség-

nek, helyzetnek: ebben az esetben nem a következményekre tippel, hanem az okokat, 

előzményeket próbálja megérteni.  

Az olvasó nagy mértékben támaszkodik a sémákra: a sémák esemény- vagy jelenségtí-

pusok, melyeknek szerkezetét, megszokott fordulatait, szereplőit, elemeit, tulajdonságait 

sok különféle történetben, jelenségben látjuk viszont, így már egy-egy részlet fölbukkaná-

sakor segítségül tudjuk hívni a sémát az értelmezéshez. Egy-egy séma értelemszerűen nem 

minden egyes elemet rögzít (hiszen akkor minden, az adott sémához tartozó történet egy-

forma lenne), hanem egy vázat, cserélhető elemekkel. A sémák az irodalmon kívül is tanu-

lásunk, gondolkodásunk alapelemei: az információk feldolgozása közben már ismert sé-

mához, tartalomhoz próbáljuk illeszteni az újat, de adott esetben teljesen új sémákat is 

tanulunk. 

A séma nemcsak az új ismeretek elrendezését, hanem az emlékezést is segíti. Ezért 

olyan jellemző, hogy az eredetileg szóbeli formában, tehát az emlékezést alaposan igénybe 

véve megőrzött mesék, mondák, mítoszok sémákba rendezhetők. A műből jobban emlék-

szünk azokra a részletekre, amelyek sémáinkhoz illeszkedtek, amelyek közelebb álltak a 

saját világunkhoz. 

A sémákon kívül nagy szerepe van az értelmezésben az olvasó előismereteinek, általá-

nos és az olvasáskor jellemző beállítódásainak: a kulturális és a szituációs kontextusnak, az 

olvasó szándékainak és perspektívájának, tudásának, értékrendjének, élethelyzetének, ér-

zelmeinek és korábbi olvasmányainak. 

6.3.3 Az olvasó és a mű párbeszéde 

Az olvasó találkozik egy tárgynak tekinthető, fizikailag megvalósuló szöveggel (fejeze-

tet, bekezdést, mondatot, szavakat alkotó betűsorokkal), s ennek számára jelentése van – ez 

a párbeszéd első szakasza. Ezzel párhuzamosan zajlik azoknak a jelentéseknek a létrehozá-

sa, amelyeket úgy ért bele a szövegbe, hogy nem tudja konkrét betűsorhoz kapcsolni. 

Ezeknek a jelentéseknek egy része kibontható a szöveg elsődleges, szó szerinti jelentésé-

ből, ilyenek az előfeltevések, az implikációk, a metaforikus utalások. Más részük viszont 

teljesen az olvasó alkotásaként jön létre. Ez utóbbiak egy részét nem maga alakította ki, 

hanem az a közösség, amelyben szocializálódott, illetve él, más része saját korábbi tapasz-

talatain, élményein, gondolatain alapul. 

E jelentések alakítása folytonosan zajlik, a korábban olvasott részek esetleges újraér-

telmezésével, ez tehát folyamatos párbeszédet is jelent az olvasó és a szöveg között. Az 

olvasónak kezdettől várakozásai is vannak a szöveg folytatásával kapcsolatban. A szöveg 

vagy nagymértékben beteljesíti az olvasó várakozásait, vagy részben, vagy egyáltalán nem, 
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e távolság mértéke erősebb vagy gyengébb feszültséget alakít ki az olvasóban. Ha túl ma-

gas izgalmi állapot hoz létre  olvasás, az annyira megviselheti az olvasót, hogy elutasítja a 

művet, abbahagyja az olvasását, de ugyanez lehet a következménye annak is, ha a ha túl 

alacsony izgalmi állapot miatt az olvasó egyszerűen megunja az olvasott szöveget. Az 

értelmezés végül egészen eltérhet a korábban kialakított várakozásoktól, sőt új tapasztala-

tokat adhat, új fölismerésekhez vezethet, befolyásolhatja az olvasó értékrendjét. 

 

Gyakori azonban az is, hogy a mű hatása múlékony hangulat marad. Az olvasók ugyan-

is saját értékrendjük szerint olvasnak, és szívesen zárják ki az ennek ellentmondó olvasato-

kat. Az olvasott szövegnek ahhoz hasonlóan adnak jelentést, ahogyan a hétköznapi esemé-

nyeket is földolgozzák: szelektív észleléssel válogatják ki a nézeteiket, értékrendjüket 

alátámasztó elemeket, illetve hagyják figyelmen kívül mindazt, ami megzavarná kialakított 

világlátásukat, a szöveget hárításra és önigazolásra használják. Így ugyanannak a szöveg-

nek akár egymással teljesen ellentétes olvasatai is előállhatnak. 

Az első benyomás, az első olvasat olyan erős lehet, hogy a mű elején kialakított véleke-

dések – a szereplők, okok, összefüggések megítélése – végig megmaradnak, sőt a mű má-

sodik olvasása sem változtat rajtuk. Ez azzal is összefügghet, hogy sokan azért olvasnak 

újra egy-egy művet, mert ugyanazt az élményt szeretnék ismét átélni, amit az első olvasás-

kor. Ha azonban közben sokat változtunk mi magunk – tapasztalatunk, értékrendünk, olva-

sói stratégiáink, ízlésünk – a mű értelmezése és saját világunk olyannyira eltávolodhatott 

egymástól, hogy csalódással tesszük le a könyvet, mert nem kapjuk meg ugyanazt az él-

ményt, amit először. 
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6.3.4 A befogadás feltételei 

Az értelmezés mindenképpen odafigyelést és érzelmi–értelmi aktivitást kíván az olva-

sótól, az olvasó viszont általában minél kisebb erőfeszítést akar kifejteni a mű olvasásakor. 

Minél eredetibb a mű, minél gyakorlatlanabb az olvasó, annál nagyobb az ebből adódó 

feszültség – mely megszüntethető akár úgy is, hogy az olvasó nem hajlandó végigolvasni a 

művet. 

A befogadás feltétele az is, hogy az olvasó ne a valóság leírását keresse a műben, ha-

nem fogadja el, hogy fikció, azaz függessze föl kételkedéseit és hitetlenségét a műben írot-

takkal kapcsolatban. Másrészt nem azonosulhat teljesen a művel, nem olvadhat föl benne, 

mert akkor saját olvasatáról mond le. 

A befogadást kényszerpályára tereli a kultikus olvasás: ebben az esetben az olvasó ér-

telmezését erős, saját értelmezési közösségéből származó előfeltevések irányítják. A kul-

tusz vonatkozhat magára a műre – pl. ha bírálhatatlan tekintélyű, ilyenek a vallásos embe-

rek számára a szent szövegek –, műfajra, szerzőre vagy akár témára is. 

6.3.5 A befogadás jellemző jegyei 

A befogadás lehet többrétű, lehetséges, hogy egyszerre többféle értelmezést is kialakí-

tunk egy művel kapcsolatban, ezek azonban valamilyen módon összhangban lesznek egy-

mással. A befogadás ezzel együtt soha nem lehet teljes, nem terjedhet ki valamennyi rész-

letre, mert a figyelmünk eleve válogat a föntebb leírtaknak megfelelően. 

Azokra a részekre figyelünk föl leginkább, amelyek az adott pillanatban önértelmezé-

sünk számára a legfontosabbak: amelyek nagyon megerősítik vélekedéseinket, vagy ame-

lyek nagyon élesen szemben állnak velük. Az involváltság, a „mennyire szól rólam a szö-

veg” kérdése a műértelmezés során kiemelt jelentőségű, mert a befogadás én-centrikus. 

Az olvasók általában csak azokra a részletekre, eseményekre emlékeznek a műből, 

amelyek valami miatt számukra fontosak voltak, egyébként sokkal inkább arra a hatásra, 

érzelmekre emlékeznek, amelyeket a mű kiváltott belőlük – legyen ez a hatás megerősítő 

vagy megrendítő, fölszabadító vagy szorongást kiváltó. Az élmény intenzitása nagy mér-

tékben függ az olvasó aktivitásától, attól, mennyi energiát fordított a szöveg értelmezésére. 

Meglepőnek tűnhet, de nem csak a szövegértelmezésre jellemző kognitív jelenség, hogy a 

részletgazdag észlelés és a túl jó memória korlátozhatja a befogadást, mert eltereli a fi-

gyelmet az egészről – amelynek keretében a részletek egyébként új értelmezést kaphatná-

nak. 

A befogadáskutatók meglehetősen sok vonatkozásban bővítették a befogadáselméle-

teket, s mai tudásunk szerint az olvasóközpontú nézeteket támasztották alá empirikus ada-

tokkal. Egyvalamire azonban nem sikerült még választ kapni: mi alapján dönti el az olva-

só, hogy egy művet jónak vagy rossznak tart. 

6.3.6 A gyerekek és az irodalom 

A gyerekek befogadása nem működési mechanizmusát illetően tér el a felnőttek befo-

gadásától, hanem az olvasó előzetes tapasztalatait illetően: értelemszerűen úgy, hogy minél 

fiatalabb gyerekről van szó, annál kevesebb lehet az életről, a könyvekről, az olvasási stra-

tégiákról összegyűjtött tudása, annál képlékenyebb az ezekről kialakított véleménye. A 

gyerekeknek szóló irodalom egyik speciális jegye éppen az, hogy igyekszik mindezt figye-

lembe venni, s a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő olvasnivalót alkotni. Sok mű 
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van azonban, amely nem gyerekeknek készült, mégis alkalmas erre – és van, amelyet erre 

készítettek, mégsem alkalmas rá, vagy erre a célra használják, noha nem alkalmas rá. 

 

6.3.7 A gyermekirodalom és az életkori sajátosságok 

A mesék és a jó gyerekirodalom, pontosabban a gyerekek számára jól megválasztott 

irodalom alakjai, témái, eseményei, fordulatai a gyerekek életkori sajátosságaihoz illesz-

kednek. 2 éves kor körül már élvezik a gyerekek, ha a képeken ismerős tárgyakat látnak, s 

egy idő után új ismereteket is szereznek a képek segítségével. A 4 évesek már kedvelik a 

történeteket, megjegyzik a kedvenc könyvek szövegét, olvasást mímelnek, 4-5 éves korban 

megtanulják, hogy a mese átlépés egy másik világba, figyelmet, elmerülést, a valóságkere-

sés „felfüggesztését” kívánja meg: a gyerek már tudja, hogy a valóságban nem történhet 

meg, ami a mesében igen, de elfogadja, hogy a mese világa lehet más, mint a valóságé. A 

legkedveltebb mesék a gyereket foglalkoztató jelenségekkel foglalkoznak: az átváltozás 

ilyen, vagy a dolgok összehasonlításának végletessége (óriás–törpe, gonosz–jóságos, csúf–

gyönyörű stb.) vagy akár a veszélyből való megmenekülés. Az állandóan ismétlődő ele-

mek, a szerkezet stabilitása – a jellegzetes mesei fordulatok, visszatérő motívumok, jelleg-

zetes karakterek – biztonságot nyújt, s megkönnyíti a figyelem fenntartását, követhetővé 

teszi a történetet. 

8-9 éves kortól egyre erősebb valóság-irányultság jellemzi a gyerekeket: nem a csodát, 

hanem a különlegeset, az elképzelhetőnek tűnő fantasztikumot, a kalandos, fordulatos tör-

téneteket keresik. Pár évvel később már megjelenik az ideálkeresés, az érzelmesség igénye, 

s a gyerekben kezd tudatosulni, hogy az olvasás által olyan kalandokat, történeteket élhet 

át, olyan helyszínekre juthat el, olyan embereket, világokat ismerhet meg, amelyeket a 
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valóságban nem. Másként fogalmazva: fölfedezi, hogy a könyvek által is érvényes és érté-

kes tapasztalatokhoz, élményhez juthat. 

6.3.8 A klasszikus gyermekirodalom 

A klasszikus gyermekirodalom egyik alapvető csoportjának a népmeséket tartják – no-

ha ezek közül a legtöbb egyáltalán nem a gyerekek kedvéért született. A leghíresebbé vált 

népmesegyűjteményt a 19. század első felében állította össze Jacob és Wilhelm Grimm – 

ennek köszönhetjük a világ talán legismertebb alapmeséit, többek között Piroskát, Hófe-

hérkét, Hamupipőkét és Csipkerózsikát, Jancsit és Juliskát és így tovább. Nem sokkal ké-

sőbb megkezdődött a magyar népmesekincs összegyűjtése is, Arany János gyermekeinek, 

Lászlónak és Júliának köszönhetően, majd a leghíresebb magyar népmesegyűjtő és mese-

író, Benedek Elek adott ki jónéhány kötetnyi – általa némiképpen átdolgozott – népmesét. 

A népmesék meghatározott alapsémákra épülnek, és különböző típusokba sorolhatók. 

Egyik változatuk a tündérmese (varázsmese), amelyben a hős segítők, mágikus tárgyak 

segítségével győzi le az ellenséget, jellemző rájuk a természetfölötti lények (tündérek, 

boszorkányok, óriások, törpék, manók stb.) szerepeltetése. A novellamesében nincsenek 

ilyenek, a többnyire szegény, rossz sorú hős csellel, bátorsággal, ésszel teljesíti a boldogu-

láshoz szükséges feladatokat. 

Ismert csoport még az állatmese, ezeknek hosszú irodalmi hagyományuk van Aiszó-

posztól Phaedruson Heltai Gáspáron át La Fontaine-ig. Az emberi tulajdonságokkal felru-

házott állatok cselekedetei alapján mindig valamilyen tanmese bontakozik ki. 

6.3.9 Meseregények, klasszikus ifjúsági könyvek 

A nagyobb gyerekek szívesen olvasnak hosszabb, akár több fejezetből álló meseregé-

nyeket. Ezek közül a klasszikussá vált regények többségének a főhőse maga a gyerek – ő a 

mindentudó a Micimackóban, a főszereplő Alice vagy Dorothy személyében, a Kästner-

regényekben, azonosulhat a Mary Poppinsra bízott gyerekekkel, Nils Holgersonnal s akár 

még a valódi gyerekké vált Pinocchióval is. 

A kamaszok klasszikus regényei valójában már nem gyerekeknek készültek, de a 12-14 

évesek érdeklődését fölkeltik: a Robinson Crusoe, a Gulliver, Mark Twain, Verne, Cooper 

regényei. Ebben az életkorban jelennek meg a kifejezetten lányoknak írt könyvek, a „lány-

regények”, amelyek többsége vagy arról szól, hogyan nyeri el a szegény, szorgalmas lány a 

szerelmet és boldogságot, vagy arról, hogyan lesz a vadócból kisasszony – mindkét válto-

zat a sztereotip szerepeket sulykolja. Szintén klasszikusnak számítanak a természetről, 

állatokról szóló regények: a kisebbeknek a Bambi, a nagyobbaknak A dzsungel könyve, 

Fekete István és Jack London regényei. 

Sok könyvet csak azért tekintenek ifjúsági regénynek, mert kötelező olvasmányok – va-

lójában felnőtteknek írták őket. Ilyen az Egri csillagok, A kőszívű ember fiai, A Pál utcai 

fiúk és a Légy jó mindhalálig – nem véletlen tehát, hogy a kamaszok nem szívesen olvas-

sák ezeket a könyveket: távol áll a világuktól tartalomban, világlátásban, nyelvezetben 

egyaránt. 

6.3.10 A modern gyermekirodalom 

A modern gyermekirodalom a 20. század első évtizedeiben jelent meg Magyarorszá-

gon, de akkor még nem uralkodó irányzatként. Korábban a gyereket szegény kis védtelen 
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áldozatnak kezelték az igen magas gyermekhalandóság miatt, vagy tökéletlen kis felnőtt-

nek. A költők, írók először igazából saját visszavágyott gyerekkorukat fedezték föl, s en-

nek révén váltak az olvasó gyerek „játszótársává”. A gügyögő vagy didaktikus munkák 

azonban még többségben maradtak a II. világháborúig, az ezt követő időben viszont éles 

fordulat történt: egyre többen írtak a gyerek gyerektársának szemszögéből, s hamarosan ez 

a nézőpont vált uralkodóvá. A politikai elhallgattatások miatt ráadásul a legkiválóbb írók 

csaknem kizárólagos alkotóterepe maradt a gyermekkönyvek készítése – ennek köszönhe-

tően a magyar gyerekek kiváló könyveket, verseket olvashattak. 

Az 1980-as években újabb jelentős fordulat következett be: a „játszó szerző” helyett a 

gyerekek azt igényelték, hogy legyenek végre egyenrangú felek a felnőttek számára, hogy 

vegyék figyelembe akaratukat, véleményüket – ez magyarázza a svéd gyerekversek sikerét. 

A gyermekirodalom magától értetődően kapcsolódik össze más médiumokkal: egyes 

művekből rádiójátékot, sok meséből bábfilmet, rajzfilmet, filmet készítettek. 

6.3.11 Biblioterápia 

A történetek, az irodalom befogadása, mint erről föntebb szó esett, mindig önértelme-

zés, így érthető, hogy az olvasás segít problémáink föltárásában, megértésében, a könyvek 

jó és rossz viselkedési mintákat mutatnak, az életünkben is fontos jelenségekre, összefüg-

gésekre mutathatnak rá. Ezt használja ki a biblioterápia: ez olyan irányított olvasás, mely-

nek során szakember segítségével történik a földolgozás, így az erre a célra jól megválasz-

tott mű segíthet a kritikus élethelyzeteket átvészelni. Szélesebb értelemben a biblioterápiát 

nem csak pszichológus vagy pszichiáter, hanem tanár, könyvtáros, klubvezető, olvasócso-

port is végezheti, s a könyvek az egészséges embereknek is segítenek az önismeret fejlesz-

tésében. Mindkét esetben fontos eleme a bibioterápiának, hogy a művek nemcsak konflik-

tusokat mutatnak föl, hanem megoldási javaslatokat nyújt, követendő vagy elkerülendő 

modelleket kínál. 

6.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Többféle motiváció miatt olvasunk: ismeretszerzés, szórakozás, unaloműzés miatt, va-

lamint narratíva- és fantázia igényünk kielégítésére. A befogadás folyamata többlépcsős, a 

mű kiválasztásával kezdődik, és ideális esetben katarzissal végződik. A befogadásnak 

pszichés feltételei is vannak, és különböző jellemzőkkel írható le. A jól választott gyer-

mekirodalom alkalmazkodik a gyerek életkori sajátosságaihoz. A biblioterápia az olvasott 

szöveg segítségével, irányított olvasással segíthet önmagunk megértésében. 

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a sémák szerepe a szövegértelmezésben? 

2. Hogyan értelmezhető az, hogy a mű és az olvasó párbeszédet folytat egymás-

sal? 

3. Milyen feltételei vannak a befogadásnak? 

4. Mit gondol, melyik a mélyebben megélt befogadás: amikor az olvasó szinte 

minden részletre emlékszik, vagy amikor csak bizonyos részekre? Miért? 

5. Mitől gyermekirodalom a gyermekirodalom? 
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6. Mi alapján lehet eldönteni, hogy egy művet érdemes-e egy bizonyos (meghatá-

rozott életkorú, nemű, érdeklődésű) gyereknek ajánlani? 

7. Milyen módokon válhat egy mű gyermek- vagy ifjúsági könyvvé? 

8. Milyen szemléleti fordulat hozta létre a modern gyermekirodalmat? 

9. Hogyan használhatók a könyvek a gyógyításban? 
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7. MENNYIT OLVASUNK? 

7.1 CÉLKITŰZÉS 

Az olvasás viselkedésforma, s ez a viselkedés szociológiai szempontból értelmezhető 

különbségeket mutat a végzettség, a nemek, a településméret, régiók stb. szempontjából. 

Az olvasás mint viselkedés egyik eleme az olvasás gyakorisága – ebben a fejezetben ezzel 

foglalkozunk, a gyakorisági mutatókat könyvekre, újságokra és internetes tartalmakra 

bontva. 

7.2 TARTALOM 

Az olvasás szociológiai szempontú kutatásához használt módszerek ismertetését a feje-

zetben fölhasznált adatok forrásainak követik, majd a könyvek, az újságok, illetve az inter-

netes tartalmak olvasásának gyakorisági jellemzői. A fejezetet a funkcionális és a digitális 

anafalbétizmus leírása zárja. 

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

7.3.1 Az olvasás szociológiája 

Az előző fejezetekben az olvasás kognitív és pszichológiai vonatkozásaival foglalkoz-

tunk, ebben és a következőkben pedig rátérünk az olvasási szokások társadalmi megoszlá-

sára, a társadalmi szerkezet és az olvasás összefüggésére, valamint arra, hogy az olvasás 

mint viselkedési forma hogyan jellemez egy-egy társadalmi csoportot. Ezeket a kérdéseket 

az olvasásszociológia kutatja – Magyarországon az 1960-as évek óta végeznek ilyen föl-

méréseket, kisebbeket és átfogóakat egyaránt. Az alább következő adatok ezekből a vizs-

gálatokból valók.  

7.3.2 A szociológia módszerei 

A szociológiai kutatásokban többféle módszert is használnak az adatok összegyűjtésére 

– azt, hogy mikor melyiket vagy mely módszerek kombinációját alkalmazzák, a vizsgálan-

dó kérdés alapján döntik el. A kutatás megtervezésekor éppen ezért mindenekelőtt azt kell 

pontosan meghatározni, milyen kérdésekre keresünk választ, mi a vizsgálat célja. Ez után 

következhet a módszerek kiválasztása és annak a körnek a meghatározása, akiktől az ada-

tokat össze akarjuk gyűjteni. 

Ez utóbbi nagyon fontos, hiszen csak kisebb csoportok vizsgálata esetén fordulhat elő, 

hogy a csoport minden tagját be tudjuk vonni a vizsgálatba. Többnyire a vizsgált csoport-

ból csak meghatározott számú adatközlőtől lehet összegyűjteni az adatokat. Az adatközlők 

körét gondosan kell meghatározni, ez alapvetően két elv mentén történhet. 

Ha azt akarjuk, hogy a kutatás eredményei egy meghatározott (nagy) társadalmi cso-

portra – mondjuk a teljes felnőtt magyar lakosságra – érvényesek legyenek, akkor az adat-

közlők összességét, az adatközlői mintát úgy kell összeállítanunk, hogy a nekünk érdekes 

szempontok szerint pontosan ugyanolyan arányú legyen az összetétele, mint a vizsgált 

csoportnak. Azaz: ha azt akarjuk, hogy kijelentéseink a teljes magyar lakosságra érvénye-

sek legyenek például a végzettség, a lakóhely típusa, a nem, az életkor tekintetében, akkor 
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a mintát úgy kell összeállítanunk, hogy ugyanolyan arányban legyenek benne nők és férfi-

ak, kistelepülésen, városban, nagyvárosban, a fővárosban élők, felső-, közép-, alsófokú 

végzettséggel vagy azzal sem rendelkezők, amilyen arányban a teljes magyar felnőtt lakos-

ságban találhatók. Ebben az esetben reprezentatívnak nevezzük a mintát. A számunkra 

fontos, kiemelt szempontokat, amely szerint a minta reprezentatív, független változónak 

nevezzük. 

Még egy szempont szokott fontos lenni, hogy a mintavétel véletlenszerű legyen, azaz 

minden felnőtt magyar állampolgár azonos eséllyel kerüljön bele. Az ilyen típusú, átfogó 

kutatások mellett vizsgálhatunk kiválasztott csoportokat, pl. az ország különböző városai-

ban élő középiskolásokat és szakiskolásokat, az ilyen kutatások eredményei nem általáno-

síthatók ugyan minden 14-18 évesre, de orientálóak lehetnek. 

A nagyszámú adatközlőt megkérdező kutatások alapja általában kérdőív: az adatköz-

lőknek előre meghatározott válaszlehetőségek közül kell választaniuk (zárt kérdés), vagy 

maguk fogalmazhatják meg a választ (nyitott kérdés). Az előbbiek könnyebben földolgoz-

hatók, de némiképpen beszűkítik a válaszlehetőségeket, az utóbbiak finomabb különbségek 

mérését is lehetővé teszik, de megnehezítik vagy ellehetetlenítik a földolgozást. A kérdő-

ívekben többnyire mindkét kérdéstípust alkalmazzák annak érdekében, hogy optimális 

legyen az arány a földolgozhatóság és az érvényesség között. A kutatásokat végezhetik 

úgy, hogy csoportos beszélgetések során vizsgálják az adatközlők attitűdjeit, válaszait,  

ezeket fókuszcsoportnak nevezik, vagy egyénekkel történő beszélgetés, interjú, mélyinterjú 

formájában is. 

7.3.3 Az adatok értékelése 

Az adatokat a kérdőíves vizsgálatok esetében statisztikai eszközökkel dolgozzák föl: 

nemcsak azt mérik, hogy egy-egy válasz milyen gyakorisággal fordul elő, hanem azt is, 

hogy az egyes válaszok választása hogyan oszlik meg a független változók szerint, milyen 

összefüggések figyelhetők meg esetleg az egyes válaszok választása között stb. A követke-

ző adatok különböző időpontban (1964, 1978, 1985, 2000, 2003, 2005) készített reprezen-

tatív felmérésekből valók, így bizonyos korlátok között (a vizsgálatok nem ugyanazokat a 

kérdőíveket, módszereket használták) a változási tendenciákról is képet adnak. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a statisztikai értelemben vett együttelőfordulás nem 

jelent föltétlenül ok-okozati viszonyt is. Ha azt tapasztaljuk például, hogy a jó anyagi hely-

zetben élők többet olvasnak, mint a szegényebbek, az csak annyit jelent, hogy az anyagi 

helyzet és az olvasás mennyisége összefüggést mutat. Azt azonban ennek igazolása nélkül 

nem mondhatjuk, hogy a jobb körülmények között élők azért olvasnak többet, mert több a 

pénzük, hiszen lehet, hogy mindkét jelenség hátterében egy harmadik, rejtett húzódik meg, 

amely mindkettőre hatással van: ez esetben ilyen lehet például a végzettség, esetleg a szü-

lők végzettsége. 

Ha valamely független változó (pl. a nem, a településméret stb.) tekintetében különbsé-

gek észlelhetők az eredményekben, akkor a változó egyes elemei (pl. nem: nő–férfi, tele-

pülés: község–kisváros–nagyváros–főváros) közötti eltérések lehetnek statisztikailag lé-

nyegtelenek vagy lényegesek, szignifikánsak. Szignifikáns az eltérés akkor, ha 

meghatározott mértékben valószínűsíthető, hogy a független változó elemei és a mérési 

eredmények között nem a véletlen okozza az összefüggést. Ez a valószínűségi küszöb a 

társadalomtudományokban általában 95 százalék szokott lenni. 
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7.3.4 Az adatok forrásai 

Ebben és a következő fejezetben a leírás gerincét az MTA Szociológiai Kutatóintézete 

által 2003-ban végzett kutatás jelenti. A vizsgálat nemcsak olvasásszociológiai részből állt, 

tágabb volt: Magyarország kulturális állapotának fölmérését célozta meg az EU-

csatlakozás előtt. Az adatokat egy 7400 fős, 14 és 70 év közöttiekből álló országos repre-

zentatív mintától vették föl 2003 őszén. Ez a kutatás sajnos nehezen vethető össze azokkal, 

amelyek hasonló kérdőívek segítségével, kisebb, de szintén reprezentatív mintától fölvett 

adatokat eredményeztek 1978-ban, 1985-86-ban, 2000-ben és 2005-ben, viszont többféle 

és részletesebb kérdést tartalmazott, többek között az internetes olvasásra vonatkozóan is, 

ezért vált ez a kiindulóponttá. A többi fölmérés adatait, kibővítve Mándi Péter 1964-es 

fölmérésének eredményeivel, szintén figyelembe vesszük azonban a változások megállapí-

tásához. 

7.3.5 Az olvasás gyakorisága 

Az olvasás gyakoriságának összetett megközelítése figyelembe veszi a könyv-, újság- 

és internetolvasási szokásokat is. Általánosságban az a tapasztalat, hogy a „gyakran olva-

sók” többsége mindenféle forrást olvas, a könyv, újság és internet tehát nem helyettesítik, 

hanem kiegészítik egymást. Az elkövetkező években – talán már most is – finomítanunk 

kell azonban ezt a kijelentést. A legutóbbi, az internetes olvasást is részletesen vizsgáló 

reprezentatív olvasáskutatási fölmérés 2003-ban készült, azóta jelentősen növekedhetett a 

napilapokat, hetilapokat az interneten olvasók száma – ebben az esetben az internetes hír-

portálok, illetve a lapok online változatainak fogyasztása a legtöbbször helyettesíti a nyom-

tatott újság olvasását. 

7.3.6 A könyvolvasás gyakorisága 

Sokszor halljuk, hogy a könyvet olvasók száma az utóbbi évtizedben jelentősen csök-

kent. Az adatok alapján, első ránézésre valóban így van: egyre többen vannak, akik az 

elmúlt egy évben egyáltalán nem olvastak könyvet: 1964-ben 41, 2005-ben már 60 száza-

lék. Ugyanakkor, ha ehhez hozzáadjuk azok arányát, akik az elmúlt egy évben csak egy 

könyvet olvastak, akkor azt mondhatjuk, hogy a nyolcvanas évek közepét kivéve szinte 

állandó, 70 százalék körüli volt az egyáltalán nem és a szinte nem olvasók aránya: 1964-

ben 77, 1985-ben 60, 2000-ben 75, 2005-ben 68 százalék. Lehetnek ugyan ténylegesen 

többen, akik egyáltalán nem olvasnak könyvet, de a szám megemelkedésében szerepet 

játszhat az is, hogy csökkent az olvasás presztízse, így ma már kevésbé érezheti kínosnak 

az adatközlő, ha bevallja, hogy semmit nem olvas, míg korábban inkább az évente egy 

könyvet választ jelölte meg. Meg kell említenünk azt is, hogy egy 2003-ban lefolytatott, 

reprezentatív fölmérés eredményei jelentősen eltérnek a fönt ismertetettől: abban mindösz-

sze 27 százalék azok aránya, kik soha vagy az elmúlt egy évben nem olvastak könyvet. 

A könyvolvasás gyakorisága nagymértékben összefügg az iskolai végzettséggel: minél 

magasabb, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az illető olvas. A végzettség típusa is 

befolyásolja némiképpen az olvasás gyakoriságát, a műszaki és a szolgáltatással foglalkozó 

értelmiségiek kevesebbet olvasnak, mint a bölcsészek, társadalomkutatók, művészek és 

pedagógusok. Ugyanakkor figyelemre érdemes, hogy a nem vagy alig olvasók között nö-

vekedett az érettségivel rendelkezők aránya – valószínűleg azzal összefüggésben, hogy 
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növekedett az érettségizők aránya is. Ez azt mutatja, hogy nem az iskola elvégzésének van 

igazán szerepe abban, hogy ki mennyit olvas, hanem más tényezőknek. 

Összefügg az olvasás mennyiségével, hogy az illető értékrendjében mennyire fontos a 

kultúra. Van kapcsolat, de a végzettségnél és a kulturális attitűdnél sokkal gyengébb az 

olvasás és a településméret, a jövedelem, az életkor között. Minél nagyobb a település, 

annál inkább jellemző az olvasás, a legtöbbet (iskolán kívüli szöveget) az aktív fiatal (30-

39 éves) felnőttek olvasnak, és a jobb anyagi körülmények között élők. Az ország egyes 

területeit illetően szintén megfigyelhetők különbségek: a legtöbbet a fővárost is magába 

foglaló középső országrészben, illetve a Közép-Dunántúlon olvasnak, a legkevesebbet az 

Észak- és Dél-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon. 

7.3.7 Az újság- és internetolvasás gyakorisága 

Újságot többen olvasnak, mint könyvet: a lakosság 86 százaléka mondja, hogy szokott 

lapokat olvasni. Közülük a legtöbben, 68 százalék, rendszeresen, hetente többször olvas 

valamilyen újságot, hetente legalább egyszer 14, havonta 3, kevesebb mint havonta 1 szá-

zalék. A legtöbben, 61 százalék elsősorban napilapokat olvas, 12 százalék leginkább ún. 

„női magazinokat”, 9-9 százalék rejtvényújságot, illetve heti- vagy havilapot olvas. 

Az internetolvasás gyakoriságáról a 2003-as vizsgálat alapján még nem sokat lehetett 

mondani, mert nagyon alacsony volt az otthon internetkapcsolattal rendelkezők száma. Az 

viszont jó érzékelhető tendencia volt, hogy az interneten olvasók újságot és könyvet az 

átlagnál többet olvastak – ez nyilván azzal függött össze, hogy az otthoni internethasználat 

először a magasabb végzettségűek és magasabb jövedelműek között terjedt el, s ők azok, 

akik egyben az átlagnál többet olvasnak. 

 

4. kép A különböző laptípusok olvasásának gyakorisága 2003-ban 
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2009 végére már a lakások 51 százalékában volt internet, és 52 százalék mondta magát 

gyakori (legalább heti egy alkalommal) internetezőnek, de a lakosság 62 százaléka próbál-

ta már ki a netezést. A gyakran internetezők kétharmada használta már az internetet  állás-

keresésre, illetve vásárlásra, több mint harmaduk bankügyeit is szokta interneten intézi, 

vásárlás előtt pedig 90 százalékuk tájékozódik a neten. Valószínű, hogy a tájékozódás, 

hírkeresés elsődleges színterévé egyre inkább az internet válik a rendszeresen internetezők 

körében. 

7.3.8 A funkcionális analfabétizmus 

Mint a fönti adatok is mutatják, vannak olyanok, akik tudnak bár olvasni és írni, tehát a 

klasszikus értelemben véve nem írástudatlanok, lényegében soha nem olvasnak – egy ré-

szük tudna ugyan, mégsem teszi, mások azonban alig boldogulnának a betűzgetéssel. Azo-

kat, akik csak „elvben” tudnak olvasni, a valóságban képtelenek rá, funkcionális analfabé-

táknak nevezik. Ez az illiterációnak is nevezett jelenség értelemszerűen azokra a 

társadalmakra jellemző, amelyekben az iskoláztatás következtében lényegében fölszámol-

ták az írástudatlanságot – a 20. század második felében figyeltek föl erre az egész világon 

létező jelenségre, s az UNESCO külön programokat dolgoz ki a megszüntetésére. 

Az UNESCO értelmezése szerint az számít írástudónak, aki képes dekódolni a betűket, 

megérti a szöveg tartalmát, ismeri a szövegek típusait, s tudja, mikor melyik típust kell 

használni. Mint a második fejezetben láttuk, Magyarországon meglehetősen sokan nem 

felelnek meg az ebben az értelemben vett írástudásnak. Szűkebb az a definíció, amely sze-

rint funkcionális analfabéta az, aki a szűkebb és tágabb értelemben vett környezete által a 

számára támasztott olyan követelményeknek, melyekhez az olvasás, illetve írás képességé-

re van szükség, minimálisan sem tud eleget tenni – de még ebben az értelemben is 20-25 

százalékra tehető Magyarországon a funkcionális analfabéták száma. 

Különösen veszélyes társadalmi jelenségről van szó: nemcsak azért, mert a társadalom 

egynegyede még saját ügyeit sem képes alapvető fokon elintézni, hanem mert az illiteráció 

újratermelődik: a legveszélyeztetettebbnek a hátrányos helyzetűek, a munkanélküliek és 

alkalmi munkából élők, a szakképzetlenek és a háztartásbeliek számítanak. 

7.3.9 Digitális analfabétizmus 

Az analfabétizmus új, a funkcionális analfabétizmusnál nem kevésbé veszélyesebb faj-

tája a digitális analfabétizmus. Ezt arra a jelenségre vonatkoztatják, ha valaki nem ismeri a 

számítógép alapvető működését, a szövegszerkesztő, levelezőprogram, böngészőprogram 

használatát. Kissé szélesebb értelemben, az olvasás jelentésének mintájára, beleérthető a 

digitális analfabétizmus fogalmába az is, ha valaki nem tud az interneten keresni, nem tud 

fájlokat rendezni, szükség esetén szoftvereket letölteni és telepíteni. A becslések szerint 

2014-re már az állások legalább 90 százalékának betöltéséhez szükség lesz legalább alap-

fokú digitális írásbeliségre. 

Mivel a számítógéphasználat az olvasástudásra alapul, a funkcionális analfabéták eleve 

ki vannak zárva a digitális írástudásból. 2009 végén a 15 és 69 év közöttiek 55 százaléká-

nak volt már van otthon is számítógépe, 51 százalékának internete is, 47 százalék használja 

otthon a világhálót. Biztató, hogy az internetpenetráció fél év alatt csaknem 10 százalékkal 

nőtt a 35-49 év közöttiek körében, a férfiaknál jóval dinamikusabban, mint a nőknél. 

Ugyanakkor a közel 4 millió 50 év fölötti magyar állampolgárnak mindössze 16 százaléka 
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internetezik, a nyugdíjasoknak pedig mindössze 4 százaléka – elsősorban a magasabb vég-

zettségűek, szellemileg aktívak és magasabb jövedelműek. Ha a közeljövőben nem sikerül 

megszüntetni a digitális szakadékot, akkor a társadalom jelentős része ugyanúgy képtelen 

lesz saját ügyeit intézni, mintha funkcionális analfabéta lenne.  

7.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szociológiai kutatásokban használt módszereket a vizsgálandó kérdéshez igazítva 

célszerű kiválasztani. Az utóbbi évtizedekben Magyarországon több reprezentatív olvasás-

szociológiai kutatás is folyt, ezekből megállapítható, hogy a könyv- és az újságolvasással 

töltött idő is folyamatosan csökken. Az internetolvasók többnyire a könyvet és újságot is 

többet olvasók közül kerülnek ki. A funkcionális analfabétizmus igen magas aránya mellett 

megjelent és nagy tömegeket érint Magyarországon a digitális analfabétizmus is. 

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az olvasásszociológia kutatásainak célja? 

2. Milyen módszereket használ a szociológia? 

3. Miért fontos, hogy hogyan választjuk ki az adatközlőket? 

4. Milyen tendenciát mutat az olvasás gyakorisága? 

5. Milyen tendenciákat mutat az újságolvasás gyakorisága? 

6. Igaz-e, hogy az interneten való olvasás helyettesíti a nyomtatott szövegek 

olvasását? 

7. Melyek a funkcionális analfabétizmus szempontjából legveszélyeztetettebb 

társadalmi csoportok? 

8. Mit jelent a digitális analfabétizmus? Miért veszélyes? 
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8. ÍZLÉSTÍPUSOK, OLVASÁSI STRATÉGIÁK 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

Tudjuk-e, mi alapján választottuk ki például legutóbbi olvasmányunkat? Tudjuk-e, mi-

lyen könyv-, újság- és internetolvasói típusba tartozunk, milyen olvasási stratégiákat ked-

velünk, és figyelünk-e arra, hogy irodalmi szöveget ne olvassunk történeti szöveg módjára 

és fordítva? A fejezet célja, hogy a hallgatók önmaguk vonatkozásában is meg tudják vála-

szolni ezeket a kérdéseket. 

8.2 TARTALOM 

A könyvválasztás motivációinak áttekintése után az ízléstípusok mibenlétéről, majd a 

könyv-, újság- és internetolvasói ízléstípusokról lesz szó. Ezt az olvasási stratégiák, illetve 

az irodalmi és történeti szövegolvasási mód különbségei követik. 

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

8.3.1 A könyvválasztás motivációi 

A befogadás, mint az 5. fejezetben említettük, az olvasandó mű kiválasztásával kezdő-

dik: értelmezésünket már az is befolyásolja, honnan jött az ötlet, hogy épp azt a könyvet 

olvassuk el. Ritka, hogy teljesen véletlenül kerül a kezünkbe valami – még annak is van 

előzménye, ha könyvtárban vagy az otthoni polcokat böngészve találunk rá a könyvre, 

mert nem véletlenül azokat a polcokat szemlézzük a könyvtárban, ahol a könyv volt, és az 

otthoni könyvespolcra se tőlünk vagy családtagjainktól függetlenül kerülnek a könyvek: 

valamikor megvettük, valakitől kaptuk, örököltük. 

Sokkal gyakoribb, hogy valakitől hallottunk a könyvről: olyan személy vagy csoport 

ajánlotta vagy említette, akire odafigyelünk, akinek a véleményében megbízunk – esetleg 

akinek a véleményével szemben akarunk tenni valamit. A referenciaszemély lehet család-

tag, barát, ismerős, tanár, pap, könyvtáros, korcsoport-tag, ismert ember. Az ajánló lehet 

egy csoport klub, kisközösség, gyülekezet, szubkultúra-csoport és lehet valamilyen médi-

um, például katalógus, reklám, hírlevél, műsor, újságcikk, a könyvek elrendezése a bolt-

ban. 

Kereshetünk olyan könyvet, amely divatos, „listavezető”, klasszikus, amelyről sokat 

hallottunk, amely szórakoztat, kereshetünk olyan könyvet, amelytől új információkat, tu-

dást, kikapcsolódást, életvezetési tanácsokat, emberismeretet, szerep- és viselkedési mintá-

kat, filozofikus tartalmat, bölcsességet, vigasztalást, a mindennapi életben való eligazodás 

segítését reméljük. 

A parancsuralmi módon működő rendszerekben – ez lehet a társadalom, bizonyos isko-

lák és családok is – a könyv szellemi menekülést tesz lehetővé, alternatív világot mutat be, 

a diktatúra tanaival ellentétes nézeteket és burkolt, a „sorok között” elrejtett üzenetet tar-

talmazhat – ezért is növekszik meg a szépirodalom szerepe a diktatúrák által uralt emberek 

számára, s ezért gyűlölik a könyvet a diktatúrák: betiltják, elégetik, cenzúrázzák, elrejtik az 

olvasók elől. 
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Olvasmányaink kiválasztásának egyik legfontosabb forrása saját olvasástörténetünk: az, 

hogy mi mindent olvastunk korábban, milyen műfajokat, szerzőket, könyveket ismerünk, 

kedvelünk vagy nem kedvelünk. 

8.3.2 Ízléstípusok (ízlésalakzatok) 

Az olvasásszociológiai vizsgálatok az olvasói ízlés típusaira – ízlésalakzatokra – is ki-

terjednek: ilyenkor lényegében azt próbálják kideríteni, vannak-e olyan olvasmánytípusok, 

esetleg könyvek, amelyek vonzzák, illetve taszítják egymást. Ezeknek a Magyarországon 

kedvelt vizsgálatoknak több súlyos módszertani nehézséggel kell szembenézniük. 

Az egyik: ahhoz, hogy megállapítsuk az olvasmánytípusok egymáshoz való viszonyát, 

előbb létre kell hoznunk az olvasmánytípusokat, márpedig ezek kialakítása (pl. hogy 

mennyi van egyáltalán, milyen kategóriákba és alkategóriákba rendeződnek) meglehetősen 

szubjektív ítéleteken alapul. Nem véletlen, hogy amikor egy vizsgálathoz különböző iro-

dalmárok véleményét kérték, alig volt átfedés a kialakított rendszerek között. Ráadásul 

erősen egyéni megítélés kérdése az is, hogy melyik típusba sorolunk egy-egy könyvet – 

hiszen a befogadás elméletét és gyakorlatát vizsgáló fejezetben láttuk, egy-egy munkának 

sokféle olvasata lehetséges. A művészi színvonal megítélése – a következő fejezetekben 

esik majd erről szó – igen kétséges a kánon és az esztétikai ítéletek változékonysága miatt. 

Az ilyen típusú vizsgálat egy módon kerülheti el ezeket a csapdákat: ugyanúgy, ahogyan 

más, kategóriákat alkalmazó tudományban, az a jó, ha az adatok összesítése után, az egyes 

elemek egymáshoz vonzódásait kiderítve hagyja a kategóriákat – lényegében saját belső 

összefüggéseik alapján – kialakulni. Ebben az esetben a kutató nem saját véleményét, ér-

tékrendjét húzza rá az adatokra, hanem arra törekszik, hogy föltárja az adatokból kiolvas-

ható összefüggéseket. 

A másik gond: az ízlésalakzatok létrehozásakor többnyire a legutóbb olvasott, a legem-

lékezetesebb és a legkedveltebb könyvekre szoktak rákérdezni – mert megoldhatatlan ter-

mészetesen, hogy statisztikailag értékelhető mennyiségű adatközlő teljes olvasmánytörté-

netét föltárják. Ebben az esetben az antropológiában és nyelvészetben alkalmazott 

mélyinterjúk bizonyulhatnak hasznosnak: az ízlésalakzatokat illetően valószínűleg több 

releváns jellemzőt tudnánk meg az intenzív, mint az extenzív kutatásokból. 

A magyar ízlésalakzat-kutatások ismeretében jól tudjuk: már a kategóriák kialakításá-

ban sem mindig sikerül elkerülni a normatív szemléletet, azt, hogy a kutató saját értékítéle-

te alapján egyes műfajokat, olvasmánycsoportokat értékesebbnek, műsokat értéktelennek 

minősítsen. A normativitás viszont az empirikus kutatások eredményeit teljességgel meg-

kérdőjelezheti, hiszen a kutató a kontrollálhatónál jóval nagyobb mértékben befolyásolja 

saját attitűdjei, értékrendje alapján az eredményeket. 

A 2003-ban lefolytatott vizsgálat sem tudta teljesen semlegesíteni e módszertani nehéz-

ségeket, de a kutatásban az alkalmazott kategóriák megalkotásakor többé-kevésbé érték-

semlegességre törekedtek, és az olvasói típusok vagy ízléstípusok kialakításakor más ada-

tokat is figyelembe vettek a legutóbb olvasott könyv mellett: például hogy a válaszadó 

milyen gyakran olvas, az elmúlt évben mennyit és mit olvasott. 

8.3.3 Könyvolvasói ízléstípusok 

A könyvolvasók egy része mindenevő: a könyvolvasók 14 százaléka. A diplomás 

könyvolvasók között jelentősen magasabb ez az arány, a felsőfokú végzettségűek negyede 
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mindenevő olvasónak tekinthető, jellemzőbben nagyvárosiak és magasabb jövedelműek. 

Csaknem bármilyen olvasmányfajtát fogyasztanak, de akció (krimi, thriller) és romantikus 

könyveket kevéssé. 

A történetcentrikus olvasók igazi könyvfalók: 62 százalékuk naponta olvas, 96 százalé-

kuk szépirodalmat, 94 krimit, 64 romantikus könyveket, 61 sci-fit és 85 százalékuk kaland-

regényeket is. Ebben a típusban felülreprezentáltak a nők, az 50-59 év közöttiek, és a leg-

alább érettségivel rendelkezők. Az olvasók 42 százaléka ebbe a csoportba tartozik. 

Az érzelmes ízléstípusba tartozó 16 százaléknyi olvasó zömmel szépirodalmat és ro-

mantikus könyveket olvas, s jóval többen olvasnak közülük verset, mint a többi típusba 

tartozók. Esetükben jellemző viszont az is, hogy mit nem olvasnak: krimit, sci-fit és isme-

retterjesztő könyveket alig. Ebben a típusban a nők, a 14-17 év közöttiek, illetve 50 fölötti-

ek, legalább érettségizettek és nagyvárosiak vannak felülreprezentálva. 

A kalandor ízléstípusba az olvasók 12 százaléka tartozik, elsősorban férfiak és 18-40 év 

közöttiek: a kalandregényeket, krimit, ismeretterjesztő irodalmat, történeti regényeket ked-

velik, szépirodalmat keveset olvasnak. 

A gyakorlatias olvasók elsősorban ismeretszerzésre használják a könyvet: az ismeret-

terjesztő könyvek mellett leginkább szakkönyvet, számítástechnikai és hobbikönyveket 

olvasnak, jellemzően férfiak, valamint fiatalabbak vagy középkorúak. Az olvasók 14 szá-

zaléka sorolható ide – az átlagosnál kevesebbet olvasnak, évente körülbelül 8 könyvet. 

 

Az átlagosnál sokkal kevesebbet olvasó, ezért a kutatást végzők által kocaolvasónak 

nevezett csoportba az olvasók 6 százaléka tartozik. Többségük 30-39, illetve 50-59 év kö-

zötti, nagyobb részben szakmunkás vagy érettségizett. Elsősorban hobbikönyveket vagy 

szórakoztató olvasmányokat keresnek. 
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8.3.4 Újságolvasói ízléstípusok 

A könyvolvasók ízléstípusaihoz hasonlóan alakították ki az újságolvasók ízléstípusait. 

A mindenevő könyvolvasókéra emlékeztető kategóriát aktív sokoldalúnak nevezték el: az 

újságolvasóknak csak kis része, 13 százaléka tartozik ide. Többféle olvasnivalót fogyasz-

tanak, napi- és hetilapokat, magazinokat. Ebben a típusban a férfiak, a 30-49 év közötti 

aktívak, a nagyvárosiak és a legalább érettségivel rendelkezők felülreprezentáltak. 

Női magazin olvasónak az újságolvasók 22 százaléka tekinthető: mint a kategória neve 

is mutatja, elsősorban a „női magazinnak” nevezett újságokat, lakáskultúra- és gasztronó-

miai lapokat, valamint rejtvényújságokat forgatnak. Nagyobb valószínűséggel nők, 30-39 

közöttiek, GYES-en vagy GYED-en lévők és városiak. 

Férfi magazin olvasónak nevezték el a leginkább autós és számítástechnikai magazino-

kat olvasók 17 százaléknyi csoportját – ők szinte más újságtípust egyáltalán nem olvasnak. 

Jellemzően 14 és 39 év közöttiek, férfiak és szakmunkások. 

Az újságolvasók legnagyobb csoportja az újságolvasóké: ők elsősorban országos vagy 

helyi napilapokat olvasnak. Ebben a típusban felülreprezentáltak a nők, a 60 év fölöttiek, 

az alacsony jövedelműek. 

Az újságolvasó és a könyvolvasó ízléstípusai között nem lehet közvetlen megfelelése-

ket kimutatni, de tendenciákat igen: a női magazinokat olvasók az érzelmes, a férfi maga-

zin olvasók a kocaolvasók csoportjával mutatnak jelentős átfedést. Az aktív újságolvasókra 

általánosságban jellemző, hogy sok könyvet olvasnak. 

8.3.5 Internetolvasói ízléstípusok 

Az internetolvasókat a 2003-as vizsgálat alapján négy ízléstípusba sorolták – ez a kate-

gória változott valószínűleg a legdinamikusabban, érdemes a típusokat némi távolságtar-

tással kezelni, legalábbis ha a mai helyzetre nézve akarunk belőle következtetéseket levon-

ni. 

Az internetes tartalmakat a következő kategóriákra osztották (a 2003-as eredmények 

szerint a fogyasztás gyakoriságának sorrendjében): hírek, tanulás, szakirodalom, hobbi, 

kultúra, utazás, film, sport, autó, egészségügy, szótár. A hiedelmekkel ellentétben alig 

vannak olyanok az internetezők között, akik valamilyen tartalom keresésére, olvasására ne 

használnák a világhálót: mindössze 3 százalék azok aránya, kik kizárólag játék, cset, vásár-

lás vagy letöltés kedvéért kapcsolódnak az internetre. 

Az internethasználók 18 százaléka tartozott az intenzív csoportba: ők valamennyi kate-

góriában az átlag fölötti mennyiségben olvastak. Ők azok, akik a legjobban szeretnek ne-

tezni. 

A bulvár típusba tartozó 25 százalék leginkább sporttal, autókkal, sztárokkal, hobbival 

kapcsolatos tartalmakat keres. 2003-ban nagyobb valószínűséggel a kistelepüléseken élők, 

az alacsonyabb végzettségűek és a férfiak tartoztak ebbe a típusba. 

A munkamániás volt 2003-ban az internetolvasók legnépesebb csoportja, 37 százalék 

tartozott ide. Elsősorban szakirodalom keresésére, tanulás céljából olvastak a neten. Ebben 

a csoportban a nők, a 40 fölöttiek, a nagyobb városokban élők és a legalább érettségivel 

rendelkezők voltak felülreprezentáltak. 

Érett, kulturális internetfogyasztónak nevezték el azokat, akik munkához és tanuláshoz 

olvasnak az interneten, de keresnek híreket, utazással, kultúrával, egészséggel kapcsolatos 

tartalmakat is. Nagyobb valószínűséggel diplomások, és jól keresnek. 
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8.3.6 Olvasási stratégiák 

Az olvasók a művek befogadásakor különféle olvasási stratégiákat választhatnak. Az 

olvasási stratégia egyfajta mentális „használati utasítás” a könyvhöz – tulajdonképpen 

olyan műfaji séma, amely irányítja értelmezésünket, amelynek segítségével megpróbálunk 

jelentéseket fölépíteni. Például másképp olvasunk valamit, ha tudjuk – vagy azt gondoljuk 

– róla, hogy kalandregény, krimi, szerelmes regény vagy sci-fi. 

Ha valaki sokféle műfajban járatos, akkor nagy repertoárból választhat stratégiát, ha 

kevésben, akkor nem ritka, hogy a kedvenc műfajt rávetíti más műfajra vagy sémába nem 

illeszthető könyvekre is. Az elsőre példa, ha a kalandregények kedvelője a krimit is ka-

landregényként olvassa, azaz nem próbálja meg a nyomozóval együtt megfejteni a jelek-

ből, hogy ki a tettes, hanem az események fordulatait élvezi. A kutatások szerint van olva-

só, aki a Bűn és bűnhődés-t krimiként, az Anna Kareniná-t vagy az Abigél-t szerelmes 

regényként olvassa. 

A szépirodalmi művek jelentős része nem sorolható egyszerűen műfaji klisékbe, így az 

olvasótól függ, hogy fölismeri-e a műnek ezt az autonómiáját, vagy a számára ismerősebb 

műfajok sorvezetője mentén értelmezi. Ez utóbbi számos, az olvasók alapbeállítottságától 

függő értelmezési sémát hoz létre. Az Iskola a határon esetében például az olvasók minő-

sítették a regényt kamasz-, életrajzi, történelmi, háborús, romantikus, lélektani, nevelődési, 

szerelmes, sőt orvosregénynek is. 

8.3.7 Irodalmi és történeti szövegértés 

Nemcsak a műfajok, hanem az olvasó szöveghez való alapviszonyulása is különböző 

olvasási stratégiát eredményez: a szöveget olvashatja irodalmi vagy történeti szövegként. 

A kétféle szövegértelmezési stratégia a világ dolgainak eltérő elrendezése, mindkettő vi-

lágkonstruálás, de nem azonos eszközökkel s elvárásokkal. 

Az irodalmi értelmezésmód elsősorban érzelmi hatást vár a műtől: elfogadja, hogy a 

szövegnek nincs tökéletes értelmezése, hogy sokrétű jelentése van, s hogy mindezt a nyelvi 

megformálás teszi lehetővé. A legfőbb hangsúlyt a történet, az emberi szándékok és csele-

kedetek, jellemek megértésére helyezi, az olvasó a szöveg által konstruált fiktív világnak 

nem a részleteit, hanem általános emberi vonatkozásait akarja megragadni. 

A történeti értelmezésmód viszont azt várja el a szövegtől, hogy minél több konkrét ka-

paszkodót, idő- és térkoordinátát helyezzen el a szövegben, a nyelv legyen minél 

egyértelműbb, tudjuk pontosan a szöveg érvényességi körét, a szerző a könyvben szereplő 

állításokat logikus, érvekre és adatokra alapuló kifejtéssel támassza alá, amelyek alapján az 

olvasó el tudja dönteni, hogy elfogadja-e ezeket az állításokat. Az érzelmek helyett a hang-

súly az értelmi feldolgozáson van. 

8.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az olvasmány kiválasztását referenciaszemélyek vagy -csoportok befolyásolhatják, s 

nagy szerepe van annak is, korábban milyen olvasmányokat ismertünk meg. Bizonyos 

könyvek vonzzák, mások taszítják egymást, a jellemző együttállások alapján ízléstípusokat 

különböztethetünk meg: ez a könyv-, az újság- és az internetolvasók esetében is lehetséges. 

Az olvasók meghatározott olvasási stratégiával olvasnak, s különbözik hozzáállásuk asze-

rint, hogy irodalmi vagy történeti szövegnek kezelik-e a művet. 
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8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi minden befolyásolhatja, hogy milyen olvasmányokat választunk? 

2. Saját magát melyik könyvolvasó ízléstípusba sorolná? Miért? 

3. Saját magát melyik újságvolvasó ízléstípusba sorolná? Miért? 

4. Saját magát melyik internetvolvasó ízléstípusba sorolná? Miért? 

5. Előfordult-e, hogy ugyanazt a művet másodszor elolvasva más olvasói stratégiát 

választott, mint először? Mi lehetett az oka? 

6. Milyen példákat tudna mondani arra, hogy egy-egy korban vagy értelmezési 

közösségben irodalminak, egy másikban történelminek olvassák ugyanazt a 

szöveget? 
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9. A KÖNYV MINT SZIMBÓLUM 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

A könyv mindig szimbolikus tárgy volt, ma is az – a fejezet egyik témája, hogy ma mi-

lyen kulturális hatalmat jelent, hol helyezkedik el tudatos értékrendünkben, illetve mennyi 

szabadidőt fordítunk rá. A könyv elhelyezése, elrendezése a lakásban szintén szimbolikus 

– a fejezet másik témája, hogy milyen viszonyulásokat fejez ki a könyvek otthoni elhelye-

zése. 

9.2 TARTALOM 

A könyv kulturális hatalom – ennek egyik megnyilvánulását mutatta be egy vizsgálat. 

Ennek ismertetése után a kultúra értékrendbeli helyével, a szabadidős tevékenységek ked-

veltségének sorrendjével és a szabadidőből olvasásra szánt idő összevetésével foglalko-

zunk. A könyv beszerzésének lehetőségeivel, a könyv szimbolikus jelentéseivel és a könyv 

otthoni elhelyezéséből kiolvasható következtetések bemutatásával zárjuk a fejezetet. 

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

9.3.1 A könyvbirtoklás mint hatalmi mutató 

Az írni és olvasni tudás az írásbeliség megjelenése óta hatalmat jelent: minél keveseb-

ben vannak birtokában, annál nagyobbat. Ma sincs másként, hiszen a tudás és az informá-

ciók megszerzésének elsődleges eszköze továbbra is az olvasás, bár az új médiatechnoló-

gia megszüntette e téren az írásbeliség egyeduralmát. Ennek következtében a digitális 

írásbeliség kezdi átvenni azokat a hatalmi pozíciókat, amelyeket korábban az írásbeliség 

birtokolt, de a digitális írásbeliségnek egyelőre megkerülhetetlen része az olvasás is. 

A 7. fejezetben láttuk, hogy az olvasás mennyisége összefüggést mutat a végzettséggel 

és az anyagi helyzettel, a sok olvasás tehát továbbra is lehet a társadalmi pozíció mutatója. 

Sőt, mint egy kutatásból kiderült, a családi könyvtár mérete is korrelál a középiskolások 

továbbtanulási mutatóival: a gimnáziumba járó diákok családi könyvtára nagyobb, mint a 

szakközépiskolába járóké, ezen belül az elitgimnáziumba járóké nagyobb, mint az átlagos 

gimnáziumba járók otthoni könyvtára. Kiderült, hogy minél magasabb pontszámmal, minél 

elegánsabb egyetemekre és szakokra vettek föl valakit, annál nagyobb a valószínűsége, 

hogy otthon nagy könyvtáruk van. 

Az összefüggés nem közvetlen és nem is egyirányú. A családi könyvtár gazdagsága, 

magas kötetszáma sokszor annak a jele, hogy több generációra visszamenően felsőfokú 

diplomások voltak a családban – márpedig a szülők (valamivel erősebben az anya), sőt 

nagyszülők iskolai végzettsége is összefüggést mutat a gyerek későbbi tanulási lehetősége-

ivel. Ugyanakkor azoknak a fiataloknak, akik elitgimnáziumba vagy elit szakra járnak, 

akik magas pontszámot értek el a felvételin, de családi könyvtáruk kisebb, mint társaiké, a 

saját könyvtára azonos méretű társaik saját könyvtárával. Azaz: ő maga már várható társa-

dalmi pozíciójának megfelelően kezdi halmozni a könyveket. 

Ez a társadalmi pozíció elsődlegesen kulturális tőke birtoklását jelenti, de a magasabb 

végzettség miatt nagyobb valószínűséggel konvertálható gazdasági és társadalmi, s e két 

utóbbinak köszönhetően politikai tőkévé is. 
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9.3.2 A kultúra helye a magyar értékrendben 

A 6. fejezetben ismertetett, 2003-ban végzett kutatás során rákérdeztek arra is, milyen 

értékeket tartanak az adatközlők a legfontosabbnak. Az adatközlők 1 és 10 közötti pont-

számokkal jelölték meg, számukra mennyire fontosak egyes értékek. A listát 9,7 ponttal a 

család, 8,2 ponttal a pénz, 7,8 ponttal a hivatás vezeti, ezt követi a kikapcsolódás (7,3), 

illetve a barátok (7), majd a kultúra és műveltség 6,6 ponttal. Összehasonlításképpen: a 

vallás 5, a közélet, politika 3,8 pontot kapott. A magyar lakosság értéksorrendjében tehát a 

kultúra és a művelődés még mindig a közepes szint fölött helyezkedik el. 

9.3.3 Az olvasás helye a szabadidős tevékenységek között 

1964-ben az emberek az olvasást jelölték meg legkedvesebb szabadidős tevékenységeik 

között – ebben persze nagy szerepe lehetett, hogy lényegében nem volt más olcsó és na-

ponta elérhető szórakozási lehetőség. Az 1970-es évekre a televízióval nemcsak az olvasás, 

hanem egyetlen más szabadidős tevékenység sem tudta fölvenni a versenyt. 

A 2003-as vizsgálatban a szabadidős tevékenységek gyakorisági és kedveltségi sorrend-

je többé-kevésbé a pontozással fölállított értékrendet tükrözi. Az arra vonatkozó kérdésre, 

hogy az elmúlt negyedévben milyen típusú szabadidős tevékenységet végzett, 90 százalék 

megjelölte a családdal, 77 a barátokkal töltött időt. 73 százalék nézett tévét, 66 olvasott 

újságot, 60 könyvet, a lakás díszítésével 63, hobbival 53, kertészkedéssel 49, szakmával, 

tanulással 44, internetezéssel 28 százalék foglalkozott. Utazással, természetjárással egy-

aránt 52 töltötte idejét, sportolással 30, rendezvényre 46, moziba 40, kiállításra 37, sport-

rendezvényre 24 százalék ment. Ebben a kontextusban az olvasás kifejezetten jól áll. Az 

olvasás kedveltsége a diplomások körében a legmagasabb, 82 százalék, a 8 osztályt sem 

végzettek körében a legalacsonyabb, 29 százalék. 

De ebből a kérdésből csak annyit tudunk meg, mivel foglalkoztak egyáltalán, hogy 

mennyit, azt nem. 

 

A szabadidőből ténylegesen eltöltött idő más képet mutat: olvasásra átlagosan fél óra, 

tévézésre átlagosan 2,7 óra jut – legalábbis az adatközlők önbevallása szerint. Az AGB 
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Hungary hivatalos mérései szerint viszont a fölmérés idején csaknem négy és fél órán át 

volt a tévé bekapcsolva – kétségtelen, hogy ez nem jelent föltétlenül kizárólagos elfoglalt-

ságot, a tévé nagyon sokszor háttérként megy, egyéb elfoglaltságok (házimunka, étkezés, 

tanulás, internetezés, akár beszélgetés stb.) közben. A tévézés elsődlegessége megkérdője-

lezhetetlen: mindössze 1-2 százalék azok aránya, akik soha vagy heti egy alkalomnál rit-

kábban néznek tévét, 87 százalék viszont naponta. Ez az arány még jelentősebbnek tűnik, 

ha a mögötte álló tendenciát is látjuk: míg 1996-hoz képest az olvasás, a könyvvásárlás és 

a könyvtárhasználat lényegében stagnál, a naponta tévézők aránya 79-ről 87 százalékra 

változott.  

9.3.4 Az olvasmányok beszerzésének forrásai 

1964-ben a legutóbb olvasott könyvet 22 százalék kölcsönözte könyvtárból, 25 száza-

léknyian frissen vásárolták, 9 százalék az otthoni könyvespolcról vette le, 31 százaléknyian 

ismerősöktől kapták kölcsön és 6 százalék ajándékba kapta. A számok jelentősen módosul-

tak 2000-re: könyvtárból már csak 10 kölcsönözte a legutóbb olvasott könyvet, viszont 41 

százalék vette, 9 ajándékba kapta, és csak 17 kapta kölcsön ismerősöktől. Az 1970-es, 

1980-as években szépen meghízott családi könyvtárak fontosságát mutatja viszont, hogy 

30 százaléknyian a családi könyvtárban találták a legutóbbi olvasnivalót. 

Más módon föltéve a kérdést szintén az derül ki, hogy a saját könyvgyűjtemény szerepe 

jelentősen megnőtt. Ha nem csak a legutóbb olvasott könyvre kérdeztek rá, hanem általá-

nosságban voltak arra kíváncsiak, honnan szerzik be az adatközlők az olvasnivalót, az de-

rült ki, hogy 78 százalék olvas saját könyvtárából könyveket. A megkérdezettek fele újon-

nan is vásárol könyvet, ugyanennyien ajándékba is szoktak kapni, és ismerősöktől is 

szoktak kölcsönözni könyvet – könyvtárból viszont csak 29 százalék vesz ki olvasnivalót. 

9.3.5 A házikönyvtárak gyarapodása 

A házikönyvtárak megnövekedett szerepének alapja a rendszerváltást megelőző két év-

tizedben bekövetkezett „eredeti könyvfelhalmozás” volt. A családi könyvtárak jelentős 

gyarapodása az 1970-es években kezdődött, s az 1980-as években teljesedett ki. 1990 után 

viszont, a rohamosan növekedő kínálat ellenére – a szintén rohamosan növekedő könyv-

árak miatt – megtorpant a könyveladási mutatók addigi dinamikus emelkedése. 1964-ben a 

lakosság 32 százalékának lényegében nem volt otthon könyve, és mindössze 5 százalék-

nyian voltak, akiknek 300 kötetnél nagyobb gyűjteményük volt otthon. 1996-ban az ará-

nyok már fordítottak voltak: 30 százaléknak 300-nál több könyve volt, s 5 százalék volt a 

könyvtelenek aránya. Hasonló elmozdulás következett be a nagyon kevés (50 kötet alatt) 

könyvvel rendelkezők arányában: 42-ről 22 százalékra csökkent, miközben háromszorosá-

ra, 10-ről 30 százalékra emelkedett a 100 és 300 közötti számú könyvet birtoklók száma. 

1964-ben átlagosan 58 kötettel rendelkeztek a magyar családok, 1996-ban már 381 kötet 

volt az átlag. 
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2000-ben azonban újra visszaesés következett be: a könyvvel nem rendelkezők aránya 

11, a könyvvel alig rendelkezők aránya 28 százalékra emelkedett, a 300 kötetnél többet 

birtoklók aránya viszont kétharmadára, 20 százalékra csökkent, az átlagos kötetszám pedig 

260-ra. 

9.3.6 Könyvvásárlás 

A könyvvásárlás, könyvajándékozás szokássá vált Magyarországon, s ez így van akkor 

is, ha 1990-hez képest 2009-re 108 és fél millió kötetről 37 és fél millióra esett vissza a 

megjelent könyvek száma. A csökkenés 2001-ig folyamatos volt, akkor érte el eddigi 

mélypontját (32 és fél millió kötet), azóta hullámzik. 2008-ig töretlen tendencia volt a sok-

féleség (a címek) növekedése, az akkori 14 és fél ezer cím 2009-re mintegy ezer címmel 

esett vissza. A sokféleség növekedése zömmel új tartalmak, műfajok (gasztronómia, lakbe-

rendezés, életmódkönyvek, ezotéria, szubkultúrák könyvei stb.) megjelenéséből származik, 

de a szórakoztató irodalom kategóriájában is jóval több könyv jelenik meg, mint korábban. 
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Szintén egyértelmű tendencia az átlagpéldányszám csökkenése: 2001 után minimális 

hullámzással 2009-re az eddigi legalacsonyabbra, 2800-nál valamivel kevesebbre esett, az 

1990-es 15200-ról. Az elmúlt években jócskán megnövekedett viszont a könyvre költött 

pénz mennyisége: 1997-ben (ekkorról van először adat) 24 és fél milliárd forint volt, 2008-

ban több mint 67 és fél milliárd. Óvatosan kezeljük azonban ezt a növekedést, mert jelen-

tős részben az inflációból származott. Kétségtelen azonban, hogy sokan vásárolnak köny-

veket – még a könyvek nem olvasók egyharmada is. 

1997 óta 2009 volt az első év, amikor a könyvvásárlásra fordított összeg csökkent: a 64 

milliárd 5 százalékos csökkenést jelent a 2008-as adatokhoz képest, az inflációt is figye-

lembe véve azonban ennél is többet, közel 10 százalékot – a gazdasági világválság termé-

szetesen a könyvpiacot sem hagyta érintetlenül. A legnagyobb hányadban, 25 százalékban 

a stabil piacot jelentő közoktatási tankönyv- és nyelvkönyv-vásárlásból keletkezett ez az 

összeg, de az ismeretterjesztő könyvek csak alig maradnak el e mögött a részesedési arány 

mögött. 

A nemzetközi trendekhez képest kiemelkedően erős Magyarországon a szépirodalom és 

a fikciós könyvek részesedése a könyvforgalomból: 2009-re már a forgalom egyötödét 

teszi ki. Ez azért különösen figyelemreméltó, mert ez az egyik csoport, amelynek forgalma 

a gazdasági válság ellenére növekedett az előző évhez képest. A másik a gyermek- és ifjú-

sági könyvek csoportja, ez ma a teljes piac 14 százalékát jelenti. 

A legnagyobb csökkenést a szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok és szótárak, 

valamint egyéb felsőoktatásban használt kiadványok forgalma szenvedte el – ez a könyv-

piacra ható általános tendenciák mellett annak a könyvpiacon belül érvényesülő iránynak is 

a számlájára írható, amely ennek a csoportnak a folyamatos térvesztését jelenti a rendszer-

váltás óta. 

9.3.7 A könyv mint szimbolikus tárgy 

A könyv születése óta presztízstárgy és szimbólum – már önmagában a léte is az, de a 

könyvgyűjtemény tartalma, elhelyezése, mennyisége szintén sokat elárul tulajdonosáról. A 

könyvhöz ma is a kultúra, tudás, műveltség, szellemi hatalom, értelmiségi lét, a tanulás 

asszociálódik. Újabban sokak számára a hagyományos kultúra tiszteletét is jelenti szemben 

az elektronikus világgal. Lehet humanitás-szimbólum: megmutatja, tulajdonosa kiket tart 

szellemi társainak, barátainak, mestereinek. 

9.3.8 A könyv jelenléte a lakásban 

Sokféle oka lehet, ha egy lakásból hiányoznak a könyvek. Okozhatja a szegénység, 

olyan szocializáció, amely az írásbeliségnek az átlagosnál kisebb jelentőséget tulajdonít, s 

így a könyv idegen tárgy marad. Az ok lehet egyszerűen igénytelenség – ennek egyik for-

mája az a fajta sajátos „modernség”, amely fölösleges porfogónak, maradi dolognak tartja 

a könyveket. 
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Az ezredfordulón végzett, a házak, lakások elrendezését, funkcióit kutató antropológiai 

vizsgálat azt mutatta, hogy a könyveket rendkívül változatos helyeken tárolják: a legáltalá-

nosabb az, hogy a nappaliban, a szakkönyvek a dolgozóban, a gyerekkönyvek a gyerek-

szobában vannak, de megszokott helye a könyvnek a hálószoba, a szakácskönyvek számá-

ra a konyha is. Vannak olyan otthonok, ahol mindenhol és bárhol találunk könyvet – ez az 

„értelmiségi lét” életstílusának jellemzője, illetve kifejezője lehet. 

A könyvek tárolásának módja sokat elárul arról, hogy a tulajdonos hogyan viszonyul 

hozzájuk. Az önálló könyvespolc kiemeli a könyvek fontosságát, az üveges könyvszekrény 

azt sugallja, hogy a könyvet nagy becsben tartják. Ez a rendezettség, védelem élesen 

szembenáll azzal, ha lényegében mindent elborítanak a könyvek: amikor polcon, asztalon, 

széken, padlón is könyvkupacok hevernek. A rendezetlenség ugyanakkor lehet a könyvek-

kel való közvetlen, mindennapi kapcsolat jele is, nemcsak a hanyagságé. 

A polcon is különböző módon rendezhetők el a könyvek. Az összevisszaság a közvetlen 

kapcsolaton kívül nemtörődömséget is jelenthet, a szigorú ábécérend kissé hűvös, bürokra-

tikus viszonyra enged következtetni, a tematikus elrendezés viszont arra, hogy a 

házikönyvtárt rendszeresen használják. Az olvasás rendje szerint sorba rakott könyvek 

közvetlen kapcsolatra utalnak. Sokszor előfordul, hogy az elrendezési módok kombinálód-

nak. 

A „díszítő” elrendezés többnyire azt jelenti, hogy a könyveket elsősorban presztízs-

tárgyként kezelik: az ilyen könyvgyűjteményben gyakran találunk díszkiadásokat, főleg 

klasszikus szerzők sorozatait, albumokat, esetleg kifelé fordított borítóval elhelyezve, régi, 

esetleg dedikált könyveket, olyan útleírásokat, amelyek arról is tudósítanak, merre járt a 

világban a tulajdonos. 
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9.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A családi könyvtár mérete összefüggést mutat a diákok előmenetelével. A kultúra vi-

szonylag megbecsült helyen szerepel a magyar értékrendben, és az olvasás kedvező helyen 

áll a kedvelt szabadidős tevékenységek között is, noha az olvasásra fordított idő az utóbbi 

évtizedekben jelentősen csökkent. Könyvet elsősorban az otthoni könyvtárból „vesznek ki” 

az olvasók, de nőtt a könyvvásárlások mennyisége, erősen csökkent viszont a könyvtárba 

járók száma. A könyv még ma is szimbolikus tárgy, a lakásban való elhelyezése sokat el-

árul arról, hogy tulajdonosa milyen viszonyban van a könyvvel. 

9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit gondol: a több könyv jobb lehetőségekhez juttatja tulajdonosát, vagy az eleve 

jobban indulók vásárolnak több könyvet? 

2. Ön hogyan állítaná sorrendbe kedveltség szerint saját szabadidős elfoglaltságait? 

3. Mekkora az Ön házikönyvtára? Módszeresen gyűjtötte vagy véletlenül, esetleg 

más módon jutott hozzá? 

4. Mi mindent szimbolizál a könyv az Ön számára? 

5. Ön milyen viszonyban van könyveivel? Otthoni elrendezésünk ezt fejezi ki, vagy 

mások esetleg másra következtetnének? 
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10. KÖNYVTÁR, OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTÉS 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

A könyvtár fogalma jelentős változáson ment át az utóbbi évtizedekben, s nemcsak a 

fogalma, a szerepe is megváltozott. A fejezet célja a könyvtárak használatára vonatkozó 

adatok áttekintése, s hogy képet kapjunk a kihasználtság csökkenése okairól, a könyvtár-

használat és a könyvtárról alkotott kép változásairól, az olvasás népszerűsítésének a rend-

szerváltás előtti, illetve a mai formáiról. 

10.2 TARTALOM 

Az utóbbi évtizedek a könyvtárhasználat és az olvasás visszaszorulását mutatják. Az 

adatok áttekintését követően néhány lehetséges okot említünk, majd a könyvtár használa-

tának, illetve a könyvtárról alkotott képnek a változásait. A fejezet második részében az 

olvasásnépszerűsítés korábbi fajtáival, az olvasómozgalommal, illetve olvasótáborokkal 

foglalkozunk, majd azzal, milyen eszközökkel próbálják népszerűsíteni az olvasást, illetve 

eladni a könyveket a piacgazdaság viszonyai között. 

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

10.3.1 A könyvtárhasználat visszaszorulása 

Az olvasásszociológiai vizsgálatok rendre rákérdeznek a könyvtárhasználati szokásokra 

is. 2005-ben mindössze 7 százalék volt azok aránya, akik legutóbbi olvasmányukat könyv-

tárból kölcsönözték, ez 1964-ben 22 százalék volt. Ha nem a legutóbb, hanem az előző egy 

évben történő kölcsönzésre kérdeztek rá, mint 2003-ban, akkor magasabb az arány, 37 

százalék. Ne feledjük ugyanakkor, a 2003-as vizsgálat a legsűrűbben kölcsönző tanuló-

korosztályt is vizsgálta, a felnőttekre vonatkozó 2005-ös adatok szerint a 18 év fölöttiek-

nek mindössze 11,5 százaléka volt könyvtár tagja. Annak ellenére alakultak így az adatok, 

hogy a legközelebbi könyvtár a településmérettől függően átlagosan 15-20 percre van Ma-

gyarországon – közelebb, mint a mozi, színház átlagos távolsága.  

Leginkább az iskolások használják a könyvtárat: 82 százalékuk. Csaknem a felük vi-

szont láthatóan csak „kényszerből”: az iskolai évek után hirtelen 48 százalékra esik vissza 

a könyvtárhasználók aránya. Jelentősnek mondható különbség van a nők és férfiak között: 

a nők 41, a férfiak 33 százaléka könyvtárhasználó – a nemek különbsége egyébként lénye-

gében minden olvasással kapcsolatos mutatóban megjelenik, a nők javára. 

Minél magasabb végzettségű valaki, minél nagyobb településen él (a fővárost viszont 

megelőzik a nagyvárosok), minél magasabb a jövedelme, annál valószínűbb, hogy jár 

könyvtárba, illetve könyvesboltba. Azok többsége, akik sem könyvtárban, sem könyves-

boltban nem jártak, 60 év fölötti, nehezen él és/vagy alacsony iskolázottságú, sok közöttük 

a mezőgazdasági fizikai dolgozó és a háztartásbeli. 

10.3.2 A könyvtárhasználat csökkenésének okai 

A könyvtárhasználók, a kölcsönzések számának csökkenése egyértelmű 1964 óta: 

2005-re 18 százalékról 11,5 százalékra esett vissza, noha a lakosság átlagos iskolai vég-
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zettsége növekedést mutat. A tendencia hátterében több, egymást erősítő okot föltételezhe-

tünk. 

A házikönyvtárak méretének növekedése mindenképpen ilyennek látszik: 2005-ben a 

legutóbb olvasott könyvet háromszor annyian „szerezték be” a saját könyvespolcukról, 

mint 1964-ben. Többen vásárolnak és többen kapnak ajándékba könyveket. Ismerősöktől is 

csak feleannyian kölcsönöznek könyvet, mint 1964-ben. A rendszerváltás után jelentősen 

megcsappant az egyszerű megoldást jelentő munkahelyi, szakszervezeti könyvtárak száma, 

a közkönyvtárakban pedig emelkedett a tagsági díj. A legfontosabb azonban valószínűleg 

mégis az lehet, hogy a szabadidős tevékenységek között az olvasás maga szorult vissza – 

minden más tevékenységgel együtt – a tévézés és újabban az internetezés térnyerésének 

következtében. 

10.3.3 A könyvtárhasználat változásai 

A könyvtárak szolgáltatásai közül továbbra is a könyvkölcsönzés a legnépszerűbb: 

2005-ben a könyvtárba járók közel 90 százaléka kölcsönzött is. 1985-ben még majdnem 

elérte ez az arány a 100 százalékot – az elmozdulás egyértelműen ahhoz a tendenciához 

illeszkedik, amit a szolgáltatások igénybevételének egyéb mutatói is jeleznek. Az első 

adatok videó és DVD kölcsönzéséről, illetve a számítógép helyi használatáról csak 2005-

ből származnak, s mindkét tevékenység azonnal magas arányban jelentkezett: az előbbi 15, 

az utóbbi 19 százalék volt, és azt gyaníthatjuk, hogy azóta is rendkívül dinamikusan növe-

kedett mindkét új könyvtári szolgáltatás használóinak aránya, különösen a számítógépé. 

A helyben olvasók aránya 1985 és 2000 között csökkent ugyan, de 2005-re ismét növe-

kedést mutatott. Enyhén növekedett a fénymásolást igénylők száma, drámaian visszaesett 

viszont a könyvtárosok tájékoztatását igénybe vevők aránya: 1986-ben a könyvtárba járók 

57, 2005-ben 17 százaléka élt ezzel a lehetőséggel. Hasonlóképpen töredékére esett vissza 

a rendezvényeken résztvevők aránya: 1985-ben 32, 2005-ben 7 százalék volt. 
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Érdemes azonban odafigyelnünk egy nagyon kedvező jelenségre: a Magyar Elektroni-

kus Könyvtár, illetve a Neumann-ház Bibliotheca Hungarica Internetiana virtuális könyv-

tárának látogatottsága rohamosan növekszik: 2005-ben 5 millió, egy évvel később 8 millió 

fölött volt a tőlük „kölcsönzött” művek, azaz a letöltések száma. 

10.3.4 A könyvtár változásai 

A könyvtár alapjelentése – könyvek, dokumentumok gyűjtőhelye, ahonnan ezeket köl-

csönözni is lehet – nemigen változott az első közkönyvtárak létrejötte óta. A könyvtári 

szolgáltatások, a könyvtáros szerepe azonban igen. Az 1950-es években Magyarországon a 

könyvtárak és könyvtárosok (is) fontos elemei voltak az új rend propagandagépezetének: 

könyveket kellett elzárniuk az olvasók elől, más könyveket ajánlaniuk, ankétokat szervez-

niük előre meghatározott politikai céllal (és előre kijelölt fölszólalókkal). 

Az 1960-as években a keményvonalas könyvtár-elképzeléssel szemben két irányzat je-

lent meg: az egyik saját feladatának tekintette a nevelést, ízlésformálást, az értékorientációt 

– mindez az olvasáskutatásban normatív megközelítésként jelent meg. A másik irány filo-

zófiai, politikai, vallási és ideológiai semlegességre alapozott, sokféle információt nyújtó, 

pluralista, szolgáltató könyvtárakat szeretett volna teremteni. Pár év múlva, a hetvenes 

évek elején jelent meg a szociális elkötelezettséget fölvállaló, az esélykiegyenlítésben aktí-

van résztvevő könyvtár ideája. 

Ma elsősorban a szolgáltató könyvtár elve érvényesül – a könyvtárosoktól egyáltalán tá-

jékoztatást kérő könyvtárhasználók arányának gyors csökkenése, az új könyvtári szolgálta-

tások iránti növekvő kereslet azt mutatja, hogy a könyvtártagok leginkább ezt igénylik. A 

jövőben azonban az esélykiegyenlítésben óriási szerephez juthatnának a könyvtárak, első-

sorban ott, ahol a számítógépes és internetes infrastruktúra a településen egyébként gyen-

ge, a település lakossága pedig alacsonyan képzett, munkanélküli, alkalmi munkás vagy 

mezőgazdasági fizikai dolgozó, sok a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek: a számító-

gép és az internet jótékony pedagógiai hatása szerte a világon és Magyarországon is mér-

hető eredményeket produkál ezekben a közösségekben. 

10.3.5 Az olvasás népszerűsítése a rendszerváltás előtt 

A kommunista hatalom nemcsak új értelmiséget akart kinevelni, meghirdetett célja volt 

„nép fölemelése” is: a munkaversenybe így a kulturális intézményeknek is be kellett kap-

csolódniuk. A művelődés alapeszköze természetesen a könyv volt, s az olvasás központi 

népszerűsítése két célt is szolgált egyszerre: nemcsak az olvasást próbálta megkedveltetni 

olyan rétegekkel, amelyek szocializációja nem a polgári dolgozószobák könyvtáraiban 

zajlott, hanem egyben irányítani is tudta, milyen „ideológiailag helyes” vagy legalábbis 

megtűrhető könyveket olvassanak. 

Az olvasás népszerűsítésének legismertebb eszköze az 1949-50-ben létrehozott olva-

sómozgalom volt – később ennek különféle, az ifjúságra, munkásokra, katonákra speciali-

zálódott változatai is létrejöttek. A mozgalom lényege kezdetben az volt, hogy minél töb-

ben olvassák egy meghatározott könyvlista darabjait, majd olvasási élményeikről 

valamilyen formában adjanak számot – ez lehetett napló, ankéton való részvétel. Az „el-

végzett” olvasás jutalma az ötvenes években az olvasott könyvek számától függően arany, 

ezüst vagy bronz jelvény volt. 
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A hatvanas évek második felében az Olvasó népért, illetve az Olvasó ifjúságért mozga-

lom hangsúlya a népművelésre helyeződött át, a cél az volt, hogy minél több ember számá-

ra életformává váljon az olvasás. Jelvény helyett már jutalmakat lehetett nyerni, a könyvek 

elolvasását rejtvényversenyeken, pályázatokon, vitákon való részvétellel lehetett igazolni. 

A mozgalom a hetvenes években teljesedett ki, de a nyolcvanas években végül elenyészett. 

A könyvlista az ötvenes években 19. századi magyar és külföldi realista regények mel-

lett kortárs és szovjet írók műveit tartalmazta, a továbbiakban a lista folyamatosan bűvült, s 

egyre kevesebb lett rajta a szovjet szerző. A hetvenes években lényegében teljesen kinyílt a 

jegyzék, mert az ajánlott könyveken kívül a könyvtárosok is javasolhattak regényeket, a 

hetvenes évek végén a KISZ pályázataira már bármilyen regényből készített olvasónapló-

val lehetett nevezni. 

A politikai célzatosság persze nem mindig tett jót az ajánlólista minőségének, de egyre 

kevesebb kincstári szerző szerepelt rajta, s kétségtelen az is, hogy ha valaki jól válogatott, 

a legmagasabb színvonalú szépirodalmat is olvashatta. Bármennyire kétséges is, hogy le-

het-e a munkaverseny kedvéért olvasni, a mozgalom pozitívuma volt, hogy olyan embe-

rekhez is eljuttatta az olvasást, akik enélkül nehezebben fértek volna hozzá a szemléletvál-

táshoz, így viszont nem kevesen állandó olvasókká váltak közülük. 

10.3.6 Olvasótáborok 

A hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjából sokkal nagyobb valószínűséggel ma-

rad ki az olvasás életformává tétele, mint társaikéból, s ez életük során tovább halmozza 

hátrányaikat. Ezt fölismerve szervezték meg fiatal értelmiségiek 1972-ben az első olvasó-

tábort Hatvanban: a nyári szünidőben a szokásos nyári napközi helyett olyan tábort szer-

veztek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, ahol könyvekről, olvasmányokról beszélgettek, a 

viták mellett játékokkal, vetélkedőkkel segítették az olvasott művek értelmezését, befoga-

dását. A kezdeményezés olyan sikeres volt, hogy 3 év múlva már negyven ilyen tábor mű-

ködött nyáron az országban, az 1980-as évek végén pedig 130-140. 

10.3.7 Az olvasás népszerűsítése ma 

Az olvasás, illetve a könyv népszerűsítése összefügg ugyan, de természetesen nem 

ugyanaz. Az olvasás népszerűsítése értelemszerűen hasznot hoz a kiadóknak, de egyben a 

könyvtáraknak is, a könyv népszerűsítése elvileg ugyan a könyvtárak forgalmának is ked-

vezhetne, de a kiadók célja elsősorban a könyvek eladása, nem a művek népszerűsítése. 

Bár Nyugat-Európában, a jóval régebbi piacgazdaságokban sem fogadja el mindenki – 

főként a kisebb kiadók nem –, hogy a könyv és általában a kultúra árucikk, a könyv kiadá-

sához elkerülhetetlenül kapcsolódnia kell a könyv reklámozásának. Ehhez a marketing 

csaknem valamennyi megszokott eszközét használják: katalógust, óriásplakátot, akciókat, 

hírlevelet, klubtagsággal járó kedvezményeket, internetes hirdetést – a várható sikerköny-

veket még a legdrágábbnak számító televíziós reklámok is ajánlják. 

A „könyvesbolt” még megvan, de egyre inkább átadja helyét a kávéházat üzemeltető, 

rendezvényeket is szervező könyvpalotáknak, amelyek már méretükkel és választékukkal, 

elrendezésükkel is reklámozzák saját hálózatukat: azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy 

náluk egy helyen kaphat meg mindent. Könyveket vásárolhatunk a nagyobb bevásárlóköz-

pontokban, de akár kisebb ábécékben, sokszor reptéren, némelyik vasútállomáson, távolsá-

gi buszokat indító pályaudvaron is. 
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1929 óta töretlen a tavasz végén–nyár elején tartott Ünnepi Könyvhét (az első időkben 

Könyvnap) sikere: Budapesten kívül a vidéki városok is évről évre itt mutatják be az új 

könyveket, számos kísérőprogrammal – dedikálással, beszélgetésekkel, könyvbemutatók-

kal. 2001-től a könyvhét állandó kísérőrendezvénye lett a Gyermekkönyvnapok. 

Hosszabb-rövidebb kampányok is népszerűsítik az olvasást: 2001-et az Olvasás évé-vé, 

2010-et a Családi olvasás évé-vé nyilvánították, s ennek megfelelően szerveztek különféle 

programokat. Néhány kezdeményezés arra figyel, hogy az emberek életmódjává tegye az 

olvasást, ilyen az Olvasóliget-sorozat, ennek keretében parkokban, köztereken szerveznek 

beszélgetést, fölolvasást. Ehhez hasonlít a nyugati példát követő Veszíts el egy könyvet!-

játék, mely 2008-ban kezdődött, és lassan 2000 „elveszített” könyv van játékban. 

Az elmúlt néhány év legnépszerűbb és legnagyobb feltűnést keltő kezdeményezése a 

szintén külföldi minta alapján meghirdetett Nagy Könyv kampány volt. A 2005-ben futó 

tévésorozathoz 1400 könyvtár, 500 könyvesbolt és 1300 iskola kapcsolódott külön prog-

ramokkal, a nézők pedig saját szavazataikkal dönthették el, melyek számítanak ma Ma-

gyarország kedvenc magyarul megjelent (magyar és külföldi) könyvének. 
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10.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A könyvtárakba beiratkozottak száma 1964-hez képest 18 százalékról 11 és fél száza-

lékra csökkent. A visszaesésben az olvasással töltött idő mennyiségének csökkenése, a 

gyarapodó házikönyvtárak, a növekvő könyvvásárlás is szerepet játszhat. A könyvtári 

szolgáltatások közül még mindig csaknem mindenki kölcsönöz is, de egyre népszerűbb a 

számítógéphasználat, a fénymásolás és a DVD-k, CD-k kölcsönzése. A mai könyvtár egyre 

inkább szolgáltató könyvtárrá válik. A rendszerváltás előtti olvasómozgalom széles társa-

dalmi csoportokat érintett, politikai célzatossága a 70-es évekre enyhült. Az olvasótáborok 

is hasznosnak bizonyultak. Ma a könyv és az olvasás népszerűsítése nem fedi teljesen 

egymást, de elválaszthatatlannak tűnik. A könyvet áruként marketing-eszközökkel, az ol-

vasást kampányokkal népszerűsítik. 

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mennyire ítéli súlyosnak a könyvtárba beiratkozottak számának csökkenését? 

2. Milyen okai lehetnek a könyvtárhasználat visszaesésének? 

3. Egyértelmű-e a visszaesés minden értelemben? 

4. Milyen fölfogások vannak a könyvtár szerepéről? Melyikkel ért egyet? Miért? 

5. Mit gondol, lehetne-e ma munkahelyi olvasómozgalmat szervezni? 

6. Hogyan ítéli meg a könyvek népszerűsítésének hatékonyságát? 

7. A közelmúltban milyen olvasásnépszerűsítő kampányokról hallott?  
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11. AZ OLVASÁS JELENE ÉS JÖVŐJE 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

Az utóbbi évtizedek tendenciái egyértelműen azt mutatják, hogy kevesebbet olvasunk 

könyvet és újságféléket, a korábbinál  jóval többféle könyv nagyon alacsony példányszám-

ban megjelentetve is csak a töredéke a 20 évvel ezelőtti könyvtermésnek, kevesebben jár-

nak könyvtárba – s ma már az érettségi sem garancia arra, hogy valaki egyáltalán olvasson. 

Sokan vélik úgy, hogy súlyos válságba került a könyv és a könyvolvasás: Marshall 

McLuhan a rádió és televízió térhódítása miatt már az 1960-as években a Gutenberg-

galaxis közeli pusztulását jósolta meg. Mások viszont azt mondják, természetes folyamat-

ról van szó, így nem nagyon lehet, de igazából nem is kell tenni ellene semmit. Az olvasás 

nem fog eltűnni, legfeljebb a szerepe változik meg. Milyen érvek támogatják e két nagyon 

eltérő véleményt?  

11.2 TARTALOM 

A könyv válságának történetével kezdjük a fejezetet, bemutatva, hogy ez a folyamat 

nem most kezdődött, nem a 20. század végének jelensége. Ez után az írásbeliség és a gon-

dolkodás, majd a könyv és a kultúra viszonyára térünk ki. A könyv lehetséges jövőbeli 

szerepének latolgatásával zárjuk a fejezetet. 

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

11.3.1 A könyv válsága 

A könyv válsága nem most kezdődött – csak most vált olyannyira nyilvánvalóvá, hogy 

már nemcsak a kiadók tulajdonosait zavarja. A 19. század végén Angliában, Franciaor-

szágban, Németországban is drámaian csökkent a könyvek eladása, s eltérő megoldásokat 

dolgoztak ki ennek orvoslására. Angliában életmód-könyveket kezdtek egyre nagyobb 

számban kiadni, Franciaországban kitalálták a nagy példányszámban nyomtatott, nagyon 

olcsó könyveket, Németországban a pénzügyi érdekeltségek vették át a kiadókat, és tömeg-

termelésbe kezdtek.  

11.3.2 A könyv válságának okai 

A 19. század végi visszaesésnek gazdasági okai voltak, s amikor gazdaságilag próbálták 

orvosolni a bajokat, egy időre sikerült is megfékezni a könyvpiac szűkülését. Nem sokáig 

tarthatott a nyugalom, mert a 20. század első évtizedeitől a könyvnek nem a gazdasági 

viszonyok hullámzásával, hanem új – és igen erőteljes – riválisokkal kellett megküzdenie. 

A könyvolvasás tömegméreteket csak a 19. században ért el: korábban sem a lakosság 

írástudása (annak hiánya), sem a könyvek ára nem tette lehetővé, hogy széles társadalmi 

rétegek olvassanak. Az ipari forradalom, a munkások szerveződése következtében csökke-

nő munkaidő, a közoktatás bevezetése és a nyomtatás csökkenő ára tette lehetővé, hogy a 

korábban szűk piac össztársadalmi méretűvé táguljon. A 19. században kezdték olvasónak 

tekinteni a nőket és a gyerekeket, s ez új vevőkört is jelentett. A 19. században kiteljesedett 

az a műfaj, a regény, amely az eddigiek közül a leginkább megfelel az emberek narratíva- 
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és fantázia igényének is. Így aztán a 19. században soha nem látott méreteket öltött az ol-

vasási szenvedély. 

Ehhez képest megrázó volt a század végén az eladott példányszámok csökkenése, rá-

adásul mindössze egyetlen olyan európai nemzedék volt, amelyben már csaknem mindenki 

írástudó volt, de amelyet még nem csábított el az olvasástól más szórakozási forma. A 20. 

század első évtizedeiben ugyanis megjelent a mozi, a gramofon, a telefon, s nyílni kezdett 

a világ. Könnyebbé és gyorsabbá vált az utazás, fölgyorsult a hírek terjedése. A technikai 

fejlődés egyre jobb minőségű képet és hangot tudott előállítani, a kettőt ötvöző televízió 

nem véletlenül vált verhetetlenné – egészen az internet megjelenéséig. 

11.3.3 Írásbeliség és gondolkodás 

A vészterhes jóslatok közül nem egy a nyugati kultúra megsemmisülésén túl magát az 

emberi gondolkodást is félti az írásbeliség szerepének csökkenésétől. Az ilyen feltételezés 

önmagában is azt sugallja, hogy az európai kultúrában megszokott logikai-racionális-

verbális gondolkodás magasabb rendű, mint más emberi kultúrák gondolkodási hagyomá-

nyai, így nehezen védelmezhető a 20. század antropológiai, kultúraszociológiai kutatásai-

nak eredményeit ismerve. Másrészt azonosítja a nyelvet az írásbeliséggel, és ez messzeme-

nően téves szemlélet, hiszen az emberi nyelv úgy hatvanezer éves, az írásbeliség még 

tízezer éves sincs, és ma nemcsak sok olyan ember van, aki írástudatlan, de sok olyan 

nyelv is van, amelynek nincs írásbelisége. Más tudományágak is arra intenek, hogy fölös-

leges az ijedelem: a kognitív tudományok, a nyelv kialakulásának elméletei, az antropoló-

giai vizsgálatok ugyanis arra jutottak, hogy az emberi gondolkodás nemhogy nem az írás-

beliségen alapul, de még a nyelvnek sincs benne akkora szerepe, mint sokáig hitték. A 

nyelv segíti (és egyben korlátozza) gondolkodásunkat, de a gondolkodás legalább ennyire 

fontos, és evolúciós értelemben korábbi rétege a közvetlen érzékelésen alapuló képi gon-

dolkodás. 

11.3.4 Szóbeliség és írásbeliség 

A nyugati kultúrában szocializálódott ember hajlamos elfelejteni, hogy az írásbeliség 

másodlagos a szóbeliséghez képest. Az írásbeliség tekintélye megszületése óta megkérdő-

jelezhetetlen volt, csak a 20-21. század társadalmi, kulturális és technikai változásai kezd-

ték megtépázni. Az írástudás mindig hatalmat jelentett, ez még ma is így van. Az informá-

ciók és a tudás birtoklása önmagában is tekintélyt adott, s az írott szövegekhez bizonyos 

korokban és kultúrákban különösen erősen kötődött még a szakralitás is: a vallás iránti 

áhítat a vallásos szövegek iránt is tiszteletet követelt. Az írásbeliség pedig Európában hosz-

szú ideig elsősorban az egyházi használattal asszociálódott. Az írásbeliség tekintélyét az is 

növelte, hogy maga a hordozóanyag is drága volt, a szövegeket pedig nagy fáradsággal 

lehetett előállítani: teljesen természetes tehát, hogy a könyv kiemelt jelentőségű tárgy volt 

mindaddig, amíg előállítása olcsóvá, tartalma pedig egészen hétköznapivá nem vált. Ez a 

19. században következett be – attól kezdve tehát, hogy az írásbeliség tömeges méreteket 

öltött és természetessé vált, értelemszerűen tekintélye is csökkent. Ne feledjük azonban, a 

szóbeliség még a tömeges írásbeliség korában is elsődleges volt az ember életében, hát 

még akkor, amikor az emberek túlnyomó részének csak a szóbeliség állt rendelkezésére. S 

a szóbeliség nemcsak a hétköznapi nyelvhasználatban uralkodó, mindig nagyon tekintélyes 

szerepe volt a vallási, tudományos, politikai, kulturális életben is. 
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11.3.5 Elsődleges szóbeliség, írásbeliség, másodlagos szóbeliség 

Még jóval a hálózott és a mobil kommunikáció megjelenése előtt, a telefon, a rádió és a 

televízió társadalmi hatásait érzékelve dolgozta ki Walter Ong nagyhatású elméletét a má-

sodlagos szóbeliség korának beköszöntéről. Az elsődleges szóbeliség az írás kialakulása 

vagy használata előtti társadalmak kultúrája: jellemzői a rítusok, a közös emlékezés, a szó-

ban továbbörökített hagyomány. Az elsődleges szóbeliség kultúrája a jelenléten alapul: 

térben és időben meghatározott, hiszen a kultúrában való részvételhez jelen kell lenni. 

Ezt a kötöttséget szüntette meg az írásbeliség kialakulása, ez, és nem a gondolkodás 

megváltoztatása volt az igazán jelentős változás. Az írásbeliség révén a tér és az idő nem 

korlátoz bennünket többé abban, hogy részesei legyünk egy kultúrának. Az írás megterem-

tette a lehetőséget, hogy a tudás nagy mennyiségben kezdjen halmozódni, s hogy az emberi 

memória teljesítőképességétől függetlenül átörökíthetővé váljon. Lehetővé tette bonyolult, 

sok embert összefogó társadalmak kiépülését, hiszen ezeknek már jogi, közigazgatási, 

gazdasági, etikai, vallási szabályokra van szükségük ahhoz, hogy működni tudjanak. Az 

írásbeliség megváltoztatta az időhöz és a történelemhez való viszonyunkat, hiszen már 

nemcsak emlékezhetünk bizonyos hagyományokra, hanem az egykori ősök üzennek a szö-

vegek által (legalábbis azt, amit mi beleértünk). 

 

A másodlagos szóbeliség akkor kezdhetett kialakulni, amikor a technika fejlődése lehe-

tővé tette az emberi nyelv hangzó formájának megőrzését és közvetítését is – amikor ez 

még a mozgó kép közvetítésével és megőrizhetőségével is társult, létrejött az a technikai 

közvetítőeszköz, amely tértől és időtől függetleníteni képes az emberi nyelvhasználat leg-

természetesebb formáját, az élőbeszédet. A televízió sikere tehát nem kizárólag a tévézés 

mint szórakozási forma fizikai kényelmében rejlik, hanem abban a mentális komfortban, 

amelyet a tévé – minden írott szöveghez képest – jelent. 

Az internet sok írott műfajának (chat, e-mail, fórum, blog) és a mobiltelefonos írásbeli-

ségnek, az SMS-nek a stílusa még tovább lép: tudatosan beszélt nyelvet rögzít (a legkoráb-

bi írott szövegek valamennyi nyelven ugyanezt tették, de még nem tudatosan). 
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11.3.6 Könyv és kultúra 

Vannak, akik nem mennek el odáig, hogy az olvasás térvesztése miatt a gondolkodást 

látnák veszélyeztetve, de az „igényes kultúra” háttérbe szorulása a tömegkultúrával szem-

ben aggodalommal tölti el őket. 

A kultúraszociológusok szerint azonban eleve kérdéses „tömegkultúráról” beszélnünk, 

hiszen amit annak neveznek, önmagában is sokféle, különböző értékrendeket, stílusokat 

magába foglaló rendszer. Lényegében az különbözteti meg az ide sorolt alkotásokat a 

„magaskultúra” körébe sorolt alkotásoktól – hogy nem sorolják őket oda. Az előbbi meg-

fogalmazás szándékosan önmagyarázó: arra utal, hogy az igényesnek tartott művek, stílu-

sok, műfajok körét valójában a társadalmi elit döntése alapján tekintik a „magaskultúra” 

alkotásának. Éppen ezért pontosabb az elitkultúra kifejezés a társadalom kulturális, nem 

ritkán politikai elitje által elismert művek közös elnevezésére. Sok példát láttunk már eddig 

is arra, hogyan változik meg egyes művek, szerzők, műfajok besorolása: a születése idején 

mélységesen megvetett regény a 19. századra a klasszikus műfajok közé emelkedett. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nincsenek különbségek az egyes alkotások kö-

zött hatásukban, eredetiségükben (bár az eredetiség is csak bizonyos korokban és kultúrák-

ban művészi erény), szerkesztettségükben, akár egyetemességükben, de igen nehéz lenne 

objektív eszközt találni ezek mérésére. Éppen a 19. századtól kezdve jelen lévő eredetiség-

kultusz vezetett oda, hogy egyes megítélések szerint az nem is lehet értékes, amit sokak 

tetszését elnyeri, mert az egyértelműen sekélyességre, könnyen érthetőségre utal, s a köny-

nyen fogyaszthatóság fordított arányban áll a művészi értékkel. 

A 20. század végén az urbanizált társadalmak valódi, élő városi kultúrájának kutatása 

vezetett az egy-egy társadalmon belül jelenlévő kultúrarendszer jobb megértéséhez, ahhoz 

a fölismeréshez, hogy a szubkultúrák nemcsak különbözőek, identitáshoz, életstílushoz, 

fogyasztási szokásokhoz kötődhetnek, hanem nagyon sok elemük fölmutatja mindazt, amit 

elméletileg a „magaskultúra” védelmezői elvárnak a művészeti alkotásoktól. 

Ha azt szeretnénk, hogy a szórakozási formák egyikeként az olvasás is megmaradjon, 

azt is tudomásul kell vennünk, hogy nem mindig, minden nap, minden élethelyzetben 

akarnak az emberek olyan könyvet olvasni, amely nagyobb szellemi erőfeszítésre készteti 

őket – márpedig a „magaskultúrához” tartozás egyik feltétele ez szokott lenni. A könyv 

akkor vált a teljes társadalmat érdeklő szórakozási formává, amikor az elitközönséget 

megcélzó szépirodalmi alkotások mellett könnyebben fogyasztható olvasmányokhoz is 

hozzáfértek – sokakat éppen ezek a könnyebb olvasmányok vezettek el a nagyobb erőfeszí-

téssel olvasható és befogadható művekig, és nagyon sokan vannak ma is, akik vegyesen 

olvasnak, vegyesen hallgatnak zenét, és nem csak művészfilmeket, de vígjátékokat vagy 

krimiket is néznek. 

11.3.7 A könyv jövője 

Bármilyen aggasztónak tűnnek is a könyvforgalmazás adatai, a könyv a közeljövőben 

bizonyára nem tűnik el. Olyan mennyiségű tudás és művészet van ugyanis bennük fölhal-

mozva, hogy digitalizálásuk is igen hosszú időt vesz igénybe, s még ha megtörténik, akkor 

is: a könyv birtoklása annyi szimbolikus jelentést hordoz, olvasásának rítusai olyannyira 

beépülnek nagyon sok ember hétköznapi viselkedésébe, azaz olyan mélyen be van ágya-

zódva kultúránkba, hogy ha szűkül is a piaca, várhatóan még nagyon sokáig megmarad. 
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Annál is inkább, mert a globalizáció érdekes jelenségeket hoz létre. Egyre nagyobb a 

kínálat, egyre több a fordítás. Korábban megszoktuk, hogy könyvekből filmadaptációk 

készülnek, ma már általános, hogy a legsikeresebb tévéműsorokhoz, sorozatokhoz, de 

számítógépes játékokhoz is könyvet adnak ki. A könyvszakma és a könyvrajongók is gyor-

san elkezdték használni az internetet, nemcsak vásárlásra, hanem a könyvek népszerűsíté-

sére, virtuális könyvklubok létrehozására is. 

Egyelőre egészen különleges az alternatív könyvek – az e-könyv, a hangoskönyv – 

helyzete. Mindkettő anélkül tartja meg a könyv „könyvségét”, azt, hogy marad tisztán a 

verbalitásnál, hogy a könyv hordozóanyagát, formáját megőrizné, bár az e-könyv bizonyos 

mértékben törekszik ennek imitálására. Olyan új lehetőségeket nyitnak viszont meg, ame-

lyek bővítik az „olvasás” színtereit vagy módjait. Olyan helyzetekben is „olvashatunk”, 

amikor hagyományos könyvet nem lehetne, például autóban, házimunka vagy akár sporto-

lás közben, illetve olyan módon olvashatunk az e-könyvekben hipertextes utalásokat létre-

hozva, egy-egy szóra rákeresve, amely korábban lehetetlen volt, pedig sokkal jobban meg-

felel gondolkodásunknak, mint a kényszerűen lineáris könyvolvasás. 

Hosszú távon persze lehet, hogy sokkal kevesebb könyvet fognak kiadni és vásárolni – 

de ez nyilván csak akkor következik be, ha más eszközzel tudják pótolni a könyv funkcióit. 

Sem a rádió, sem a tévé nem volt teljesen alkalmas erre, de az internet igen: ez mindhárom 

közléstípus, a kép, a hang és az írott szöveg közlésére alkalmas. Az írásbeliség eredetileg 

adatrögzítésre, tudáshagyományozásra jött létre – ha ezekre a funkcióra alkalmasabb esz-

közt találnak, az helyettesíteni fogja a könyvet. De az írásbeliségnek egy olyan funkciója is 

létrejött, amely kifejezetten az írásbeliséghez kötődik – s éppen ezért nagy valószínűséggel 

fenn is marad: az irodalom. 

11.3.8 Az olvasás jövője 

Az előző alfejezet utolsó mondata nemcsak a könyvre, hanem az írásbeliségre is vonat-

kozik, ha jelenlegi funkcióit alkalmasabb eszközökkel is el tudjuk látni, akkor akár el is 

tűnhet – de csak akkor lesz ez, ha egyébként már nem lesz rá szükségünk. 
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Mára kialakult viszont egy olyan funkciója a képek nélküli, tisztán nyelvi szövegnek, 

amely akkor sem igen tűnik el, ha az adatrögzítést, tudáshalmozást, tanítást más eszközök-

kel sokkal hatékonyabban tudjuk megoldani. Ez a nyelv alaptermészetéből fakad, abból, 

hogy ugyanabba a szépirodalmi szövegbe mindenki saját magát olvassa bele: a jelentést 

saját tapasztalatai, értékrendje szerint teremti meg, olvasás közben saját világát építi föl. 

Az írásbeliségnek ez olyan saját, különleges funkciója, amely nem más feladatok eszköze-

ként, hanem önmagáért tarthatja életben az írásbeliséget – hasonlóan ahhoz, ahogy a festé-

szet megmaradt művészetként akkor is, amikor már más, olcsóbb, pontosabb eszközeink is 

vannak az arcképek megörökítésére. 

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A könyv válsága nem új jelenség, már a 19. század végén kezdődött, később pedig az 

elektronikus hírközlő és szórakoztató eszközök terjedése révén szűkült a könyv használata. 

A gondolkodást nem az olvasás, s nem is az írásbeliség teszi lehetővé. A szóbeliség elsőd-

leges az írásbeliséghez képest, az írásbeliség jól meghatározható funkciókra alakult ki, ha 

ezeket a funkciókat alkalmasabb eszközzel is el lehet látni, akkor az írásbeliség további 

szűkülése várható. A másodlagos szóbeliség kora azt jelzi, hogy a technikai fejlődés a 20. 

század végére létrehozta ezeket az eszközöket, a számítógép és az internet pedig még az 

írott szövegeket is képes a hanggal és képpel integrálni. Az írott szövegeknek viszont ki-

alakult egy saját funkciójuk is, az irodalom, s erre valószínűleg akkor is igény lesz, ha az 

írásbeliség többi funkcióját más eszközök veszik át. 

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Miért pontatlan az a nézet, amely szerint az olvasás a 20. század végén válság-

ba került? 

2. Milyen okok vezettek könyvpiac szűküléséhez? 

3. Sokan úgy vélik, hogy az írásbeliség eltűnése a gondolkodás leépülésével fog 

járni. Mi erről a véleménye? 

4. Mi a közös, mi az eltérő az elsődleges, illetve másodlagos szóbeliség kora kö-

zött? 

5. Milyen tendenciák látszódnak most a könyv mint tárgy fennmaradására vagy 

eltűnésére vonatkozóan? 

6. Milyen esélyei vannak az írásbeliség fennmaradásának? 
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12.  ÖSSZEFOGLALÁS 

12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A kurzus célja, hogy átfogó képet nyújtson az olvasáskutatás fontosabb területeiről: az 

olvasás szociológiájának, illetve pszichológiájának legfontosabb kérdéseiről. Cél, hogy a 

hallgatók megismerkedjenek az utóbbi évek alapvető nemzetközi olvasáskutatási vizsgála-

tainak magyar vonatkozásaival, az olvasás kognitív folyamatának egyes elemeivel, hogy 

megismerjék a legnagyobb hatású befogadáselméleti irányzatokat, valamint a hazai befo-

gadás- és olvasásszociológiai vizsgálatok alapján kirajzolódó tendenciákat, s önállóan ké-

pet formálhassanak az olvasás jövőbeli funkcióiról és lehetőségeiről. 

12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

A tananyag átfogó képet nyújt az olvasáskutatás fontosabb területeiről: az olvasás szo-

ciológiájának, illetve pszichológiájának legfontosabb kérdéseiről. Megismerteti a hallgató-

kat az utóbbi évek alapvető nemzetközi olvasáskutatási vizsgálatainak magyar vonatkozá-

saival, az olvasás kognitív folyamatának egyes elemeivel. Bemutatja a legnagyobb hatású 

befogadáselméleti irányzatokat, valamint a hazai befogadás- és olvasásszociológiai vizsgá-

latok alapján kirajzolódó tendenciákat, s alapot teremt ahhoz, hogy önállóan képet formál-

hassanak az olvasás jövőbeli funkcióiról és lehetőségeiről. 

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA 

12.3.1 Bevezetés 

A tananyag rövid előzetes ismertetése. 

12.3.2 Olvasás és olvasáskutatás 

Az olvasás terminus szűkebb értelmezése a betűk és hangok összekapcsolása, tágabb 

értelemben viszont az olvasás fogalmába beleértendő az olvasott szöveg értelmezése, mű-

fajának fölismerése is. Sokféle célból olvasunk, ezek közé tartozik a tájékozódás, a tanulás, 

a szórakozás. A szépirodalom olvasására kevesebb időt fordítunk, mint régebben, de a 21. 

századi technika az olvasásnak új területeket is nyitott. Az olvasásnak alapvetően kétféle 

módját, az információszerző, illetve az esztétikai módot szokták megkülönböztetni. Az 

olvasás kutatása komplex megközelítést igényel: szerepet kap benne a pszichológia, a szo-

ciológia és a humán tudományok. A magyar olvasáskutatás elsősorban az olvasáspedagó-

gia, a kvantitatív szociológia és a befogadás szempontját vizsgálta, újabban megerősödött 

kognitív vonala is. 

12.3.3 Nemzetközi olvasásértési vizsgálatok 

Noha a PIRLS viszonylag kedvezőbb adatokat mutat, a 2006-os kutatás eredményeinek 

elemzése már fenyegető veszélyekre hívja föl a figyelmet. Az IAE-, illetve Monitor-

vizsgálatok enyhe javulást mutatnak ugyan az elmúlt évtizedekben, de elég mélyről indul-

tunk ahhoz, hogy az enyhe javulás jelentőségét ne túlozhassuk el, másrészt ezek a vizsgála-

tok az átlagok mögött szétnyíló ollót, növekvő társadalmi szakadékokat mutatnak. Az 
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OECD által megrendelt PISA-, illetve IALS-kutatások, amelyek az olvasott tartalmak al-

kalmazását vizsgálják, kifejezetten rossz teljesítményt mutatnak. 

12.3.4 Az olvasás kognitív folyamatai 

Az olvasás elsajátításához bizonyos kognitív készségeknek már készen kell állniuk: 

ilyen az összpontosítás, az emlékezet, az elvonatkoztatás és a nyelvi tudatosság megfelelő 

szintje. Az olvasás tanulása közben az agyban a beszédfelismerő rendszer is működik, és 

az agy egyes területei az olvasással kapcsolatos specifikus működést alakítanak ki. Olvasás 

közben a szem speciális mozgást végez, ezt némiképpen befolyásolja a szöveg tartalma. 

Az olvasásnak több szintje van, a dekódolástól a szöveg megértéséig, az olvasás tanításá-

nak ez utóbbi fejlesztésére is ki kell terjednie. Az olvasás tanításában ma többnyire két 

alapvető módszer, a betűk tanulásán, illetve a szóképes olvasáson nyugvó módszer külön-

böző kombinációit alkalmazzák. Az olvasástanulás zavarát, a diszlexiát különböző okokra 

vezethetjük vissza, de megfelelő módszerekkel minden esetben megtaníthatók olvasni a 

diszlexiás gyerekek. 

12.3.5 A befogadás elméleti kérdései 

A hermeneutika mint a szövegek értelmezésének tudománya a görögöktől a középkori 

kereszténységen át a humanisták működéséig különféle szemléletekkel dolgozott. A mo-

dern hermeneutika alapjait a 18. században rakták le. Ma a befogadás elméletének két 

alapvetően eltérő iskolája létezik: az egyik a szöveget, a másik az olvasót állítja a befoga-

dási folyamat középpontjába. Ez utóbbinak több irányzata is kialakult attól függően, hogy 

hogyan képzelik el a szöveg és az olvasó viszonyát. 

12.3.6 A befogadás folyamata 

Többféle motiváció miatt olvasunk: ismeretszerzés, szórakozás, unaloműzés miatt, va-

lamint narratíva- és fantáziaigényünk kielégítésére. A befogadás folyamata többlépcsős, a 

mű kiválasztásával kezdődik, és ideális esetben katarzissal végződik. A befogadásnak 

pszichés feltételei is vannak, és különböző jellemzőkkel írható le. A jól választott gyer-

mekirodalom alkalmazkodik a gyerek életkori sajátosságaihoz. A biblioterápia az olvasott 

szöveg segítségével, irányított olvasással segíthet önmagunk megértésében. 

12.3.7 Mennyit olvasunk? 

A szociológiai kutatásokban használt módszereket a vizsgálandó kérdéshez igazítva 

célszerű kiválasztani. Az utóbbi évtizedekben Magyarországon több reprezentatív olvasás-

szociológiai kutatás is folyt, ezekből megállapítható, hogy a könyv- és az újságolvasással 

töltött idő is folyamatosan csökken. Az internetolvasók többnyire a könyvet és újságot is 

többet olvasók közül kerülnek ki. A funkcionális analfabétizmus igen magas aránya mellett 

megjelent és nagy tömegeket érint Magyarországon a digitális analfabétizmus is. 

12.3.8 Ízléstípusok, olvasási stratégiák 

Az olvasmány kiválasztását referenciaszemélyek vagy -csoportok befolyásolhatják, s 

nagy szerepe van annak is, korábban milyen olvasmányokat ismertünk meg. Bizonyos 

könyvek vonzzák, mások taszítják egymást, a jellemző együttállások alapján ízléstípusokat 
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különböztethetünk meg: ez a könyv-, az újság- és az internetolvasók esetében is lehetséges. 

Az olvasók meghatározott olvasási stratégiával olvasnak, s különbözik hozzáállásuk asze-

rint, hogy irodalmi vagy történeti szövegnek kezelik-e a művet. 

12.3.9 A könyv mint szimbólum 

A családi könyvtár mérete összefüggést mutat a diákok előmenetelével. A kultúra vi-

szonylag megbecsült helyen szerepel a magyar értékrendben, és az olvasás kedvező helyen 

áll a kedvelt szabadidős tevékenységek között is, noha az olvasásra fordított idő az utóbbi 

évtizedekben jelentősen csökkent. Könyvet elsősorban az otthoni könyvtárból „vesznek ki” 

az olvasók, de nőtt a könyvvásárlások mennyisége, erősen csökkent viszont a könyvtárba 

járók száma. A könyv még ma is szimbolikus tárgy, a lakásban való elhelyezése sokat el-

árul arról, hogy tulajdonosa milyen viszonyban van a könyvvel. 

12.3.10 Könyvtár, olvasásnépszerűsítés 

A könyvtárakba beiratkozottak száma 1964-hez képest 18 százalékról 11 és fél száza-

lékra csökkent. A visszaesésben az olvasással töltött idő mennyiségének csökkenése, a 

gyarapodó házikönyvtárak, a növekvő könyvvásárlás is szerepet játszhat. A könyvtári 

szolgáltatások közül még mindig csaknem mindenki kölcsönöz is, de egyre népszerűbb a 

számítógéphasználat, a fénymásolás és a DVD-k, CD-k kölcsönzése. A mai könyvtár egyre 

inkább szolgáltató könyvtárrá válik. A rendszerváltás előtti olvasómozgalom széles társa-

dalmi csoportokat érintett, politikai célzatossága a 70-es évekre enyhült. Az olvasótáborok 

is hasznosnak bizonyultak. Ma a könyv és az olvasás népszerűsítése nem fedi teljesen 

egymást, de elválaszthatatlannak tűnik. A könyvet áruként marketing-eszközökkel, az ol-

vasást kampányokkal népszerűsítik. 

12.3.11 Az olvasás jelene és jövője 

A könyv válsága nem új jelenség, már a 19. század végén kezdődött, később pedig az 

elektronikus hírközlő és szórakoztató eszközök terjedése révén szűkült a könyv használata. 

A gondolkodást nem az olvasás, s nem is az írásbeliség teszi lehetővé. A szóbeliség elsőd-

leges az írásbeliséghez képest, az írásbeliség jól meghatározható funkciókra alakult ki, ha 

ezeket a funkciókat alkalmasabb eszközzel is el lehet látni, akkor az írásbeliség további 

szűkülése várható. A másodlagos szóbeliség kora azt jelzi, hogy a technikai fejlődés a 20. 

század végére létrehozta ezeket az eszközöket, a számítógép és az internet pedig még az 

írott szövegeket is képes a hanggal és képpel integrálni. Az írott szövegeknek viszont ki-

alakult egy saját funkciójuk is, az irodalom, s erre valószínűleg akkor is igény lesz, ha az 

írásbeliség többi funkcióját más eszközök veszik át. 

 

 

 

 

 

 

 

 




