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palyazaton nyert tamogatas kereteben jott letre.

Eloszo helyett - Ki szorul itt vedelemre?

E L O S Z O

H E L Y E T T

Ki szorul itt vedelemre?
Olvasas, olvasok, olvasatok... es olvasnivalok!
K I S Z O R U L I T T V E D E L E M R E ? ! - csattanhat fol meltatlankodva e
konyv Idttdn 2iZ ontudatos olvaso... Akik pedig a konyvek - ketsegteleniil eszlelheto - hatterbe szorulasat az olvasas „elavulasaval" azonositjak, es „eljent kialtanak" a vizualitas boldogito respublikajara, azok sajnalkozva hiimmoghetnek - „hiszen ovek is
e bus elet es benne az olvasas" - , hogy talan megiscsak jarna
meg a betunek valamifele „mersekelt vedelem".

„A K O N Y V E L T U N I K A Z E L E T U N K B O L ? " - egyik konyvfesztivalon hangzott el nemregiben a provokalo kerdes, amely melle
„biztat6" lehetoseget is kinaltak: harom perces felszolamlasokat
tarthattak a „k6nyvvedok" egy rogtonzott pulpitusnal „a
konyv" erdekeben. Egyik trefas kedvu szonok - velhetoen mar
maga sem bizvan abban, hogy a komoly erveknek meg van eselyiik - viccesen jelentette ki: „A konyvek kipusztithatatlanok",
es kajanul szonokolta a kepiinkbe, hogy bizony ez igy vagyon a
sors konyveben megirva, mert E Z a konyv ugyebar tenyleg letezni fog, ameddig sors a sors... Tovabba: sziiletesiink tenyet
mind j art a jeles esemeny utan bevezetik az anyakonyvbe; aztan
majd az osztdlykdnyv hoseikent tiindokliink, mindenfele konyvvel esik talalkozasunk, meg dal sines enekeskonyv, zsoltdroskonyv
nelkiil; torvenykonyv jeloli ki eletiink kereteit; munkakonyvre pe-
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dig igazan mindannyian ahitozunk; hat meg betetkdnyvre\\
merlegfokdnyvvel mar nem mindenki szeret bibelodni, de ennek
a sorai irjak az eletkoriilmenyeinket, lehetosegeinket; meg a kutyanknak is kijar egy konyv: tbrzskonyvet a Bodrinak!... Harom
perc alatt a viccelodo szonok halalosan komolyan veheto tenyeket - konyveket - sorolt, sorolta volna tovabb (mar a pdrttagsdgi konyvnel tartott!), de lejart a szonoklat-ideje, es a nevetes egyertelmuen jelezte (a „nevetes nyelven"), hogy a nevetok beletorodtek abba a foldhozragadt tenybe, hogy konyvekhez kotodik
a sorsuk, ahogyan ez a nagy konyvhen a konyvekrol es az emberekrol - netan a kutyaikrol is stb. - meg vagyon irva...
eliink, minden - igazi nagy, civilizaciot gazdagito - korban fellangol a kepzelet, es vele a „csodasnak" remelt lehetosegek vasari mustraja. Metaforakkal es fantazialassal (mely ketsegtelen ertek a maga dimenziojaban) nem
mindig lehet a valosagos tenyeket megragadni. Neha valoban
csak a frappans, akar vicces szembesites kepes radobbenteni a
szenvedelyes metaforak emberet a szaraz valosagra.
„A konyv elttinik az eletiinkbol?"
Lenyeget, az olvasast illetoen: sosem.
Mert mi a konyv? Szoveghordozo eszkoz. Elodjei kozott volt
(agyag) tabla, tekercs... A z eszkoz valtozik, a szovegrogzites es
az olvasas marad (amiota es) ameddig az ember nyelvet hasznalo, beszelo leny. A konyv „eltijnese", a digitalizalt vilag fantasztikus eszkozeinek megjelenese es hasznalata nem az olvasas - nem a lenyeg! - tronfosztasat jelenti. EUenkezoleg. Epp
csak manapsag mar a „hany konyvet olvastal?" kerdesre kapott valasz nem relevans, hiszen megeshet hogy egyetlen
konyv kezbevetele nelkiil is nagyon sokat (szepirodalmi miiveket, szakmai tanulmanyokat, kiilonfele szovegeket) olvasott
a megkerdezett.
Az eszkozok oly kor mennek (megsziinhet a „k6nyvk6zpontusag"), de az olvasas marad.
METAEORAK T E N G E R E B E N
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Tomerdek tijdonsagtol zsufolt
kortars vilagunkat a dolgok kever(ed)ese - is - igencsak jellemzi, igy aztan a feligazsagok mellett masfel, vagy akar kettosharmas stb. igazsagok tolonganak koriilottiink. Mondjuk, az
olvasasrol...
Gondoljunk csak a „nyelv" szo hasznalatanak mai divatjara,
melyben mar sok minden „nyelvnek" minosiil (fennebb tudatos
kajansaggal hasznaltam a „nevetes nyelve" kifejezest, gondolom, hogy a kedves olvaso a kortars szohasznalatok alakitotta
„sz6veg-kompetenciaja" miatt nem is akadt fenn rajta!).
Az altalanos es megteveszto zavar akkor kezdodik, amikor
pontos, valos tenyek elkeverednek a metaforakkal. Sokszor valoban mar csak a komikum szab - ha szab - hatart. „Lelki es
szellemi taplalekra" bizony sziiksegiink van, hangoztatjuk is ezt
fennen, de e metaforahasznalatnak korlatokat allit biztonsagos
ismereteink vilaga es a jozansag. Lelki taplalek emlegetese soran
nem jutunk el odaig, hogy mondjuk „cukormentes lelki etkeztetesrol" ertekezziink, „lelki dietarol" irjunk konyvet, szonokoljunk, teszem azt „a lelki elhizas ellen" - vagy ha mindezt megtessziik, csakis viccbol tehetjiik, es senki nem veszi komolyan,
mert mindannyiunk koznapi tudasa a realitas referencialis keretei kozott tart j a a szohasznalatot.
A nyelv szonak a hasznalata akkor perdiilt meg mar-mar kovethetetleniil (de mara mar zavaroan!) amikor iigy bo hetven
esztendovel ezelott a hangos mozgokep (film) elterjedesevel felderengett a fordulat: az emberi civilizacio valamifele „vizualizalt informacioszerzesi modszer fele tart".
A film nyelverol elkezdett elmeleti es gyakorlati - felszabadito ereju - tapasztalas kezdeten Eizenstein, a zsenialis rendezo
meg a kinai es japan irasjelek (tehat az iras-olvasas egyik fajtaja
felol!) magyarazta a montazs el vet, a mozgo kepvilag - a mi tudatunkban, kepzeletiinkben realizalodo! - mukodesenek belso
logikajat. A latvanyok (film, digitalizalt eszkozok valtozatai stb.)
vilaganak „vilagnyelveiror' es nemzeti nyelveirol folyo beszed
azota mar mindennapjaink meghatarozo resze.
H I S Z E N A N Y E L V I S MARAD!
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Harminc-negyven evvel ezelott meg lelkesen irtak az akkori
lelkendezok az uj nyelvek (film, televizio) fantasztikus lehetosegeirol, amelyek majd kepesek lesznek felzarkoztatni es bevezetni egesz kontinenseket a modern civilizacio vilagaba. E remenyek mogott fel- es kettos, es tobbes igazsagok zudultak nemzetekre, hatalmas kozossegekre, de attol meg emberi kozossegiink
egyedei Washingtonban is, Kozep-Afrikaban is kilenc honapot
toltottek sziiletesiik elott az anyamehben... A z emberi letezes
alapjai hatart szabnak a rohanas, gyorsulas mitoszanak, kilenc
honapig vagyunk anyank meheben, egyeves korunk koriil kezdiink motyogni a csecsemok siro-gocogo vilagnyelven, aztan
betagolodunk legalabb egy nyelvbe (lesz egy anyanyelviink!),
amelyen szerencses esetben olvasokka - is - valhatunk, mert a
nyelv: beszed, irds es olvasds egysegeben teljes. A vizualizalt informaciok egyre tokeletesedo kepernyokrol zuhogtak az elmaradt
kontinensekre - de a nyelv, az annyira masvalami, hogy „Az
U N E S C O 1956-ban definialta eloszor a funkcionalis analfabetizmus fogalmat, amely a tdrsadalmi fej lodes igen komoly gdtjdt kepezi mindmdig szerte a vildgon."
A film, a tanc, a kiilonfele jelensegek „nyelveiror' patakzo beszed, a nyelv szonak a metaforak iranyaban burjanzo hasznalata
annyira osszekavarta a viszonyokat es valos osszefiiggeseket,
hogy az elszomorito „eredmenyre" olykor dramai hangon kell
figyelmeztetni (lasd fennebb az U N E S C O ertekeleset) - vagy
a komikum radobbento erejevel kell kijelenteni peldaul, hogy
lehetseges „h6tt komolyan es fontoskodva", ertekezni mondjuk
a tanc nyelverol - a tanc amiigy nagyon fontos, de nem helyettesiti a nyelvet. A metaforan tiil: eletiinknek kereteket ado torvenykonyvet peldaul nem lehet ezen a „nyelven" fogalmazni...,
nem lehet eltancolni, nem lehet „tancnyelven" megvitatni;
tancnyelvi tanclepesekkel lehetetlen, mondjuk az alkotmanyt a
„botfiiliinek" gondolt eletbe leptetni.

Eloszo helyett - Ki szorul itt vedelemre?

Az OLVASAS VEDELEMRE SZORUL?

Igen, az olvasas vedelemre szorul, miota csak az embert emberre
emelo nyelv ratalalt az irasbelisegre. A kifejlett emberi nyelv
olyan rendszer, amely nem letezhet irasbeliseg, tehat olvasas nelkiil, es ez a rendszer a civilizacionkat teremto ertelem letezesenek, tovabbi fejlodesenek kulmralis alap jat es kozeget kepezi.
Ezert minden korban vedeni kellett az olvasast, fel kellett nevelni az olvasokat, szorgalmazni kellett iij es tij olvasatokat... Es
meg kellett alkotni az emberi fejlodest elosegito „olvasnival6kat"!
Az utobbi evtizedek „vizualizaltsagra" eskiidozo, metaforakra
tangozo „tancnyelvi" futamai utan sziiksegesse valt a nyelvhasznalat teljessegigenyenek visszaallitasa.

*
A tankotelesseg vegso soron: iras- es „olvasas-k6telesseg".
Egyertelmij tarsadalmi es emberi veszteseg, ha „az oktatas nem
tudja kialakitani megfelelo modon azokat az irasbeliseghez kotodo kepessegeket, amelyek az egyen ervenyesiilesehez sziiksegesek lennenek a mindennapi elet kiilonbozo teriiletein."
A vilag fejlettebb reszein megfogalmazott torvenyszeriisegek
es felismeresek nyoman mar mindenki szamara evidencia lehet,
hogy peldaul a „az olvasasertes kutatasanak, oktatatasanak prioritast elvezo nemzeti iigynek kellene lenni".
Ezert az olvasas-tanitas, olvasni-tanulas legfobb terepenek,
az iskolanak a szerepe es modszertara atalakitasra var.
„Az olvasas nemcsak egy az tin. szabadidos tevekenysegek
koziil, hanem kitiintetett, mondhatni szimbolikus szereppel
rendelkezo cselekedet, s az anyanyelvi kulttira legfobb gyakorloterepe." (Gereben Ferenc)

*
Az iskola nem zart vilag, hanem nyitott: eppen arra a vilagra,
amelyre felkeszit, amelyet modellez.
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Az olvasas tehat: iskolapolitika, muvelodes- es tarsadalompolitika, mikent a „finn csoda" elemzoi es magyarazoi irjak: „a finn
nemzeti alaptanterv az olvasast olyan folyamatkent ertelmezi,
amelyben mind az olvasonak, mind pedig az ot koriilvevo tarsas kornyezetnek es kulturanak nagy szerepe van. Annak erdekeben, hogy az egyen a kozosseg aktiv es teljes erteku tagjava
val jon, meg kell tanulnia ugy hasznalnia a nyelvet, ahogyan azt
az adott kozosseg hasznalja. A fejlett olvasasi kepesseg lehet a
megfelelo eszkoz ahhoz, hogy a kultura elemeibol taplalkozva
letrehozza az egyen sajat szemelyes es nemzeti identitdsdt. A z olvasast
a nemzeti alaptanterv nem elszigetelt elemkent kezeli, hanem
alapveto kepessegnek tekinti".

*
...Vedelemre szorul az olvasas? Szerte a vilagban?
Magyarorszag szomszedsagaban 2009-ben is hoztak olyan
nyelvtorvenyt, amely a kisebbsegi nyelvek hasznalatat korlatozza,
es amely ellen nemzetkozi tiltakozasok es vizsgalatok kezdodtek.
Tancnyelvi hivatkozasok, elterelo viragnyelvi szepelgesek, viragz6 vizualizaciok kozepette: ne volna fontos az olvasas vedelme?!

. . . ViLAGSZERTE L A Z A S A N folynak a kutatasok, es rendkiviil

fontos erdek a felzarkozas. Jo volna tajekozodni, a legfrissebb ismeretekkel felvertezve alakitani iskolarendszeriinket, tagitani
sajat lehetosegeinket.
Ahogy Nemetorszagban 1999-ben kiadtak Az olvasds kezikonyvet ( K . G . Saur Verlag, Miinchen; Sonnevend Peter irt rola a F o R D U L O P O N T 2001/1 szamaban!), ugyanugy felismerte a
Pest Megyei Konyvtar - e kotet kezdemenyezoje - annak sziiksegesseget, hogy a magyar szakemberek es erdeklodok keze
iigyebe helyezzen egy tajekozodast, eligazitast es kitekintest
nyujto, alapozo jellegu konyvet: Az OLVAsAs VEDELMEBEN.

A MAGYAR O L V A S O erdekeben. A leendo magyar olvasok ahogy mondani szokas: „hatarainkon innen es tiil" - ot orszag-
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Eloszo helyett - Ki szorul itt vedelemre?
ban jarnak magyar (tobbsegi es kisebbsegi) iskolakba, mind az
ot iskolai es oktatasi rendszer megerett az atalakitasra, de
egyik-masik „nemzetallami rendszergazdaval" es az altala kialakitott (olykor: kieroszakolt!) „helyzettel" vitazni lehetetlen.
Pedig a parbeszed es eszmecsere - az olvasas vedelmeben termekeny lehet. Magyarorszagon peldaul majd mindenki sokallja az irodalom oktatasban az irodalomtortenet tiilsulyat,
joggal. De a hataron tuli magyar iskolakban, ahol az ottani
tobbsegi nemzeti (olykor elfogult es nalunk vitatott) tortenelmi koncepcioikat, ertelmezeseket, neha igencsak tendenciozusos magyarazatokat tanuljak a magyar gyerekek, nos, ott a magyar irodalom oran, epp az irodalom „t6rtenetisege" okan kaphat nemi magyar tortenelmi ismeretet a diak... Szempontok,
helyzetek, olvasatok.
Meg a sorok kozott olvasast is tanulni es tanitani kell olykor.
Az olvasni valo es olvasni erdemes tij abb szovegeket is meg
kell alkotniuk - majd - a ma meg iskolakban olvasni tanulo gyerekeknek. A tudomanyos szintij olvasaskutatas legfontosabb
eredmenye talan az, hogy - vegre! - jelentos vizsgalatok iranyulnak a tankonyvekben szereplo szovegekre (es a tankonyvirok szovegeire!). Hiszen nem ketseges, hogy alapveto fontossagtj a kerdes: milyen szovegek alkalmasak - egyaltalan: erdemesek - az olvasastanitasra?
Es az olvasokat nevelo szakembereknek pillanatra sem szabadna megfeledkezniiik arrol, hogy az olvasni megtanitott gyerekbol
lesz a jovo (mdomanyos, technikai, szepirodalmi, vizualizalt stb.)
olvasnivaloit megalkoto felnott.
Szdvai Ilona

A kozoktatas megjelenesevel sokak szdmdra hozzdferhetove vdlt az olvasds.
Nok es ferfiak, alacsony es magasabb tdrsadalmi retegek gyermekei is
tanulhattak olvasni.
A 19. szdzadtol kezdodoen az olvaso ember egyre gyakoribb temdja lett afestoknek
(a kepen August Renoir: Olvaso no) - kiilonosen a zsdnerkep-festoknek - is.

Csepe Valeria: Csak az ember olvas - de hogyan?

CSEPE VALERIA

Csak az ember olvas - de hogyan?
Az olvasas kiilonbozo formal (erto, befogado, oromszerzo stb.),
az olvasastanulas es annak gyermekkori zavarai sok-sok evtizede allando temai a kutatasnak es a gyakorlatnak. Azok, akiknek
az olvasastanulas soha nem okozott problemat, illetve azok, akik
szamara a konyv a tudas, a szellemi, valamint az erzelmi es esztetikai elmenyszerzes termeszetes, naponta hasznalt eszkoze szep es ijjkoraban csodalatosan nyomdaillatii targya - , talan
nem is sejtik, hogy az olvasas mily osszetett, mennyire nem magatol ertetodo folyamat. A konyvet a mindennapok termeszetessegevel „fogyaszt6" felnott gyakran akkor eszmel ra e „kultiirtechnika" nehezsegere, amikor azt latja, hogy amiigy igen
okos gyermeke kiizd az olvasassal es az irott nyelvvel. Sajnos
ma az olvasasnak szinte mindenki „szakertoje", aki maga is olvas, igy aztan nem erti, miert is foglalkozik oly sok tudomanyteriilet - kozottiik a pszichologia es az idegtudomany - ma is az
olvasas fejlodesenek jellegzetessegeivel es minositett fejlodesi
zavaranak, a diszlexianak a megfejtesevel. H a az olvasastanulasban fontos, az ovodaskor vegere hatarozottan fejlett kognitiv
(megismero) funkciokat az agykutatas modszereit felhasznalva
vizsgaljuk, sok mitoszt oszlathatunk el. E z persze nem jelenti
azt, hogy az olvasas minden jellegzetesseget feltartuk volna.
Nehez uton jar a tudomany, amikor mindazt figyelembe kivanja venni, ami a hagyomanyos es a digitalis irastudas kialakula-
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saban szerepet jatszik; a kisgyermek fejlettsege, erdeklodese, az
iskola, s annak valamennyi resztvevoje, s az a kulturalis kozeg,
amelynek ismet fontos szereplo je kivan lenni a konyvtar. Egy
kutato szamara mindig komoly kihivas, ha az iskolak es a
konyvtarak egyuttmukodesehez^ a tudomany nezopontjabol
oszthat meg gondolatokat mindarrol, amit az olvasas egyeni,
szocialis es kulturalis meghatarozottsagarol ma tudni lehet. A z az arrol, hogy hogyan is olvas az ember.
Valoszinuleg senki nem lepodik meg azon, ha azt allitom,
hogy az iras az emberiseg egyik legnagyobb talalmanya. Egy
olyan talalmany, amelynek hangjelolesre epiilo valtozata a tudasatadas es a tapasztalatatadas meghatarozo eszkozeve valt az
egyiptomiak hieroglifainak kialakulasa ota eltelt evezredekben.
A targyak leegyszeriisitett rajzabol kialakulo es egyre absztraktabba valo irasjelek az egykori irnokok altal megorzott es megertett jelek egyseges rendszereve alakultak. A z okori Egyiptomban az irast olyan iskolakban tanitottak, amelyeket a faraok alapitottak a hivatalnokok kikepzesere. A z itt tanulok gipsszel bevont fatablakon, majd edenycserepeken tanultak irni, s nadat
hasznaltak a fekete es voros tintahoz. A voroset csak a fontos
reszletek irasara hasznaltak, s oket kovetve a romaiak is igy tettek. Talan nem teljesen veletlen, hogy a vilagban hasznalt szamos olvasokonyv a mai napig ezt a szokast koveti. A z emberiseg persze az iras es olvasas tortenetenek sok-sok allomasan keresztiil jutott el addig, hogy az olvasas ne csak a kivaltsagos retegek lehetosege legyen. Johannes Gutenberg (Gensfleisch) talalmanyaval az emberi kultura olyan eszkozt kapott, amelynek
koszonhetoen a konyvek sok peldanyban jelenhettek meg, s a
kozoktatas kialakulasaval az olvasas keszsege tomegek szamara
valt megszerezhetove.

1 Jelen tanulmany a „Pest megyei tudas-expressz" EU-projekt nyitokonferenciajan (Szentendre, 2009. oktober 2L) elhangzott eloadas alapjan kesziilt.

Csepe Valeria: Csak az ember olvas - de hogyan?

V A L T O Z O T T - E , V A L T O Z I K - E A G Y U N K AZ IRASTUDASSAL?

Ezt a kerdest sokan es sokfelekeppen teszik fel maguk es masok
szamara is. A valaszadasban a tudomany ket alapveto kerdesiranyban halad; az egyik evolucios, a masik fejlodesi szempontu. A z elobbiek azt probaljak meg kikovetkeztetni, hogy az
irastudas evezredei alatt letrejohetett-e olyan valtozas, amely
atalakitotta az emberi agy szerkezetet es funkcioit. Jollehet ez
nines kizarva, kiilonosen akkor nem, ha a genetika tij abb es
tijabb, eddigi tudasunk atertekelesere kenyszerito felfedezeseire gondolunk, a tudomanyos bizonyitas meglehetosen nehez.
Bar szep evolueios modelleket allithatunk fel, adataink, amelybol az emberi agy egykori szerkezetere es miikodesere vonatkozoan kovetkeztethetnenk, nincsenek. Sem tobb ezer, nehany
szaz, de meg csak nehany evtizedre vonatkozoan sincsenek
olyan tampontjaink, amire tamaszkodhatnank. A 19-20. szazadi agyi metszetek sem mondanak sokat arrol, hogy lehetseges-e
az emberi agynak az olvasasra elokeszito valtozasa egy ilyen
rovid ido alatt, hiszen a szerkezet utolag is csak akkor ertekelheto, ha tudjuk, hogy azok, akiknek agya ma rendelkezesre all,
olvastak-e. Tudomanyos igenyesseggel tehat leginkabb csak arrol mondhatunk ma barmit, amit az olvasni tanulo majd tudo
egyen agyi szerkezeteben es funkcioiban bekovetkezo valtozasokrol tarhatunk fel.
Az olvasas legegyszerilbb nezeteben, azaz technikajat tekintve, is tobbfelekeppen, es sokfele hatas alatt valtoztat az agy mukodesen. Ma minden pszichologiai es agykutatasi adat arra utal,
hogy a szovegek olvasasakor legalabb ketfele olvasasi titra tamaszkodunk; a bettizo modra, es a betiialapu, de nagyon gyors,
tehat inkabb szoforma alaptinak tekintheto titra. A mi nyelviinkon evszadok ota a legsikeresebb kezdesi ut a bettjzo olvasas,
jollehet a „nincs kiralyi tit" elvet kovetve sokfele modszer sziiletett, tiint el, majd jelent meg ujra. Szamos meresi adat igazolja, hogy a hangoztato-elemzo modszerekkel kialakitott betijzo
(a pszichologia fonologiai litnak nevezi) tit az, amelyre kesobb
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stabilan tamaszkodik az a szoformara erzekeny feldolgozo rendszer, amely hiheteden gyors olvasast tesz lehetove. E z a gyorsasag az olvasas soran csak akkor kapcsol vissza kicsit lassabbra,
ha a gyakorlott olvaso ismeretlen szavakkal talalkozik. A merhetetlen gyors, parhuzamosan a betu- es szoforma-felismeresre
epito direkt ut hatekony, a masodperc toredeke alatt jutunk el a
megertesig. A z olvasasban resztvevo agyi teriiletek funkcioi tehat az olvasasi tapasztalattal egyiitt elesednek, speciahzalodnak
es kozben at is alakulnak. Agyunk mijkodese valtozik tehat az
olvasastanulaskor, s kesobb is, sot egyes agyi kepalkoto eljarasokkal kimutathatok bizonyos szerkezeti valtozasok is. A z agykutatok szamara ma mar magatol ertetodo teny, hogy a targyi
tudas, a tapasztalatok, s a vilagra vonatkozo tudasunk egyiitt jar
az agy mikro- es makroszintu miikodesi es szerkezeti atalakulasaval. A z olvasas technikajaban „szakert6ve valo" agyban barmely irott szoveg olvasasakor a kivitelezo funkciokkal egyiitt ervenyesiil minden, amit a vilagrol s benne magunkrol tapasztaltunk, tanultunk, emlekezetiinkben tarolunk, tudunk. Mindez a
mtjkodesi jellemzokre es szintekre bontva, a kiilonbozo idegtudomanyi modszerekkel rogzitett agyi valaszokat hasznalva, ma
is mar sok tekintetben merheto. T u l bonyolult lenne? Valoban
az, de nem megerthetetlen s megfejthetetlen, legalabbis hosszii
tavon bizonyara nem az. A tovabbiakban csak nehany olyan, sajat kutatasi tapasztalataim alapjan kiemelten fontosnak tartott
adatot mutatok be, amely erthetove teszi, hogyan is „olvas" az
emberi agy, s miert fontosak ebben a kiilonbozo feladatii kozvetitok, az iskola es a konyvtar.
Az olvasas konnyedsegenek zaloga annak a legalabb 18-20
agykergi teriiletnek az ep mukodese es egyiittmiikodese, amelyek hatekony miikodesi halozatta szervezodnek, s gyors, erofeszites nelkiil mijkodo gepezette valnak az olvasasi tapasztalatnak s a tudas gyarapodasanak koszonhetoen. A z olvasasnak, elteroen az evoMcio soran jellegzetesen a nyelvre specializalodott (feltehetoen mutacionak koszonheto) agyi es mas valtozasoktol, mai tudasunk szerint mindenekelott elofelteteleit - elo-
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huzalozott, a valtozasokra alkalmas teriiletek es komplex halozatok formajaban - biztositja a fejlodes genetikai programja.
Barmik legyenek is az elozmenyek, a 6-7 eves gyerekek agya
kezdetben egy jol mijkodo, bar nem elegge szakosodott alaprendszerre tamaszkodik csupan. E z a mukodes - peldaul hozzaferes a folyamatos beszed elemeihez, a latott formak es hallott hangok megfeleltetese - a hang-betij es a betti-hang megfelelteteshez nelkiilozhetetlen, e nelkiil nem jon letre az a boviilo agyi halozat, amely mindent meg tud fejteni, hiszen ismeri a jeleket es a szabalyokat

Az olvasast kiszolgdlo agykergi teriiletek egyszerusitett,
sematikus dbrdjdn is jol Idtbatd, hogy az olvasds az agy szdmdra nem egyszerii,
de sok gyakorldssal megoldhato feladat.

Az olvasas alaphalozatanak ket osszetevoje az agy bal oldalan elsosorban itt, de az olvasas kiilonbozo reszfunkcioiban a jobb es
bal oldalon egyarant - mukodo eliilso es hatulso feldolgozo
rendszer. Az agy olvasasban resztvevo halozatainak a fenti abran
bemutatott, erosen leegyszeriisitett halozataban ket lenyeges kor
kiilonitheto el. A beszedhangzoknak es a szavak hangalakjanak
az elemzeseben jatszanak szerepet a ket feldolgozo korhoz is tartozo, s a ket lebeny talalkozasanal talalhato teriiletek. Itt rendeljiik egymashoz a beszedhangok absztrakt (a fonetikaban leirt)
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jellemzoit, es azok konkret akusztikai jegyeit. A z akusztikai es
beszedjellemzok osszekapcsolasa meglehetosen osszetett folyamat, fejlodese is sok evet vesz igenybe, jollehet mar sziileteskor
jelentos mertekben elokeszitett mindez. Az azonosan besorolt
beszedhangok (peldaul az 'a' es 'a'), legyenek bar akusztikailag
egyenkent elteroek, ugyanoda sorolhatok (vagy 'a' vagy 'a'), meg
ha nem is legjobb peldai (prototipusai) annak. Ezeknek a kategoriaknak a finomodasa az olvasastanulas soran fejezodik be, iskolaba keriileskor „csupan" eleg jol miikodik.
A szavak hangalakjanak szabalyokat es kiveteleket tartalmazo
tara es ezeknek az agykergen reszben eltero hely hez kotheto jelentestara a bal felteke hatulso teriiletein kapcsolodik egymashoz. Itt, ugyancsak ket lebeny talalkozo teriiletein miikodik a
gyakorlott es erto olvasas legfontosabb es egyben harmadik feldolgozo kore. Ezt a kort az olvasas ket eltero mijkodesre specializalodo lanca alkotja; a szojelenteshez direkt (betu- es szoforma alapii, holisztikus es gyors) es betiizo (betiit es hangot megfelelteto, analitikus) miikodes valosul meg. Jol ismert, hogy leggyakrabban itt merhetok a diszlexias olvasasi zavarral korrelalo
agyi aktivitas elteresek is. Egyben ezek azok a teriiletek, amelyeknek a tipikus fejlodese a leheto legfontosabb lepcso, hiszen
az irott es hallott szoalak es a szo jelentesenek egymashoz kapcsolasa ezek mijkodesetol fiigg.
Az olvasas fejlodesenek tobb kritikus szakasza van, ezek
mindegyikevel itt most nem foglalkozom. Leginkabb arra szeretnem az olvaso figyelmet iranyitani, hogy az erofeszites nelkiili, gyors olvasas kritikus szakasza az agy tarkolebenyen egy
jellegzetes teriilet mukodesetol fiigg. Ezt az idegtudomany 7-8
eve vizualis szoforma felismero teriiletkent emlegeti. Bar mukodesenek jellegzetes osszetevoirol ma meg sok vita folyik - betu-, betiikombinacio- vagy szoalakalapu - , az idegtudomany
mai tudasa szerint eleg biztos, hogy itt olyan nagyon gyors, statisztikai tanulasra epiilo feldolgozas folyik, amely a technika
alol „felszabaditja" az olvasast, s erre a tarkolebeny egy korabban mas feladatot ellato teriilete uj funkciot kap. A szoforma-
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felismero teriiletkent elhiresiilt agyi keplet mukodeset az jellemzi, hogy csupan arra erzekeny, hogy van-e, lehet-e az olvasott nyelvben igy irhato szo.
G Y E N G E N OLVASOK ES DISZLEXIASOK

Barmennyire is mast sugall neha a valosag, a gyerekek tobbsege konnyeden megtanul olvasni, igy annak okait, hogy miert
van oly sok, az atlagnal gyengebben olvaso, helyesen irni nem
tudo, az irott szoveget nehezen erto, az o felnottkori lehetosegeik miatt kellene mielobb feltarni. E z t a feltaro munkat nagyon hatraltathatja, ha a gyenge olvasast osszemossuk a diszlexiaval. E z akkor sines rendjen, ha a ketto idonkent nagyon hasonlonak tiinik.
Ma mar tudjuk, hogy a diszlexiasok teljesitmenye az egyes
kognitiv feladatokban sokszor alacsonyabb az atlagnal, jollehet
ritkan teljesiti a statisztikailag lenyeges elteres kriteriumat. A
sok finom (munkaemlekezet, szavakkal vegzett miiveletek, stb.)
elteres feltehetoen osszeadodik. Felmeriilhet tehat a kerdes,
tudjuk-e valoban, hogy mi is a diszlexia. Nagy vonalakban igen.
Tudjuk, s ebben minden diszlexiahoz erto szakember egyetert,
hogy a diszlexia az olvasasi kepesseg specifikus zavara. Onallo
kategoria, s nem a sokfele eredetii es megjelenesta gyermekkori
olvasasi problemak gyijjtofogalma. Tevedes az a gyakran felbukkano laikus velemeny, hogy a diszlexias gyermek ertelmi
fejlodeseben marad el masoktol. A tudomany szamara pontosan
az a megfejtendo re j tely, hogy egy normal intelligenciaju gyermek miert „csak" olvasni nem, vagy nehezen tanithato meg.
Az agykutato termeszetesen arra kivancsi, hogy hoi lehetnek
az agyban azok, a diszlexias gyermekek nagyobb csoport j ait jellemzo, miikodesi, szerkezeti vagy mukodesi es szerkezeti elteresek, amelyek szorosan osszefiiggenek a merheto teljesitmeny elteresekkel. A diszlexiasok egy nagy csoportjat az olvasastanulas
alapfeltetelet ado nyelvi rendszerben, mindenekelott pedig a
beszedeszlelo rendszer finom mechanizmusaiban, a szavak han-
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galakjanak tarolasaban, s az ehhez valo hozzaferesben erdemes
keresni. Minden kutatas szerint itt talalhatok a legnagyobb elteresek (lasd meg Csepe; 2006, Toth es Csepe, 2008, 2009). A z
egyik diszlexia-tipus kiemelkedo jellemzoje a fonologiai feldolgozast vegzo teriiletek eltero, meg felnotteknel is igen alacsony
aktivacioja. A fejlodesi diszlexia idegtudomanyi kutatasanak kiemelkedo alakjai Bennet es Sally Shaywitz csaknem egy evtizeden at vizsgaltak igen kiilonbozo eletkorii es szociookonomai
statuszii gyerekeket. Meg 2002-ben publikalt (Shaywitz es
munkatarsai, 2002), modern kepalkoto eljarassal vegzett kutatasaikban 7 es 19 ev kozotti gyerekeket (hetven diszlexias es hetvennegy jol olvaso) vizsgaltak. Eltero szintij es tipusii olvasasi
feladatokat (betiik azonositasa, betuk megnevezese, alszavak
megnevezese, szavak jelentesalapu kategorizalasa) vegeztettek
veliik. Azt talaltak, hogy a diszlexias gyerekeknel a bal oldali
eliilso feldolgozo lane teriiletei, tovabba a hatulso feldolgozo
lane teriiletei is alacsonyabb aktivaciot mutattak az alszavak olvasasakor es a jelentesalapii (szemantikai) kategorizacios feladatokban. Erdekes adat, hogy a jobb agy felteke szamos teriilete is
ezekben a feladatokban igen alacsony aktivaciot mutatott.
Shaywitzek elemzese mindenekelott arra hivta fel a figyelmet,
hogy a diszlexiasoknal az olvasasi utak osszehangolasaban es a
jelentest feldolgozo teriiletekhez torteno kapcsolodasban fontos
agyi teriiletek az atlagnal joval gyengebben, megbizhatatlanabbul mukodnek. Ezt az agy kompenzacioval egyenliti ki, s ennek
gyakori kompenzacios halozata az eliilso feldolgozo lane. E z
tobbnyire azzal tarsul, hogy a hatulso feldolgozo lane egyik
vagy mindket kore alulmiikodik. Feltehetoen ezzel fiigg ossze,
hogy a diszlexiasok olvasasi es kognitiv teljesitmenyei annyifele variaciot mutatnak.
Termeszetesen a diszlexias olvasasi zavar megnyilvanulasai az
egyes eletkorokban elternek. Ennek oka a fentebb emlitett dinamikus valtozas es a megfelelo treninggel atalakulo miikodes a
kiilonbozo kompenzaciok kialakulasanak koszonhetoen. Nem
veletlen tehat, hogy Shaywitzek azt is tapasztaltak, hogy serdii-
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lokoru diszlexiasoknal az olvasasi feladatokat, elteroen a kisebbektol, az eliilso feldolgozo lane igen eroteljes aktivacioja kiseri.
A diszlexias gyerekeknel ugyanis a megfelelo intervencio az
agykergi halozat atalakulasahoz vezet, a fonologiai (betiizo) es
direkt (szoformara tamaszkodo) ut rutinjainak kialakitasaba
mas, az atipikus fejlodesuekre kevesbe jellemzo teriiletek vonodnak be (Shaywitz es mtsai, 2003). A hatekony intervencios
programban resztvevo diszlexias gyerekeknel a Shaywitz csoportnak azt is sikeriilt kimutatnia, hogy az olvasasi teljesitmeny
javulasat legmegbizhatobban az jelzi, hogy a jobb oldali teriiletek szokatlanul eros (atipikus) aktivacioja csokken, vagy megsziinik, s a bal hatulso feldolgozo lane teriiletein pedig no az aktivacio (Shaywitz es mtsai, 2004). A z amerikai kutatoknak tehat
egy olyan fontos rendszert sikeriilt feltarni, amely nemet anyanyelvi! diszlexias gyerekeknel is hasonlo miikodesi elteresekkel
jellemezheto (Kronbichler es mtsai, 2006), s ez magyar anyanyelvii gyerekeknel elektrofiziologiai modszerekkel is kovetheto (Csepe es mtsai, 2003). Ezt mutatja az alabbi abra is.

A jol olvasok (A) agyi vdlaszainak szUrkedrnyalatos terkepen az Idthato,
hogy a mdsodpercnek kevesebb, mint egytizede alatt a feladatra specializdlodott
bal feltekei teriilet (betii es szoforma alapu gyors feldolgozds) a megfelelo aktivitdst
(az A terkep bal also sarkdban a kicsiny sotet folt) mutatja. A diszlexidsok (B)
ugyanebben az idoben differencidlatlan, mindket feltekere kiterjedo, s a jol olvasoketol eltero vdlaszt adnak {a B terkep felkor alakban kiterjedt sotetsziirke foltja).
Csepe es munkatdrsai (2003) publikdciojdban bemutatott adatok alapjdn kesziilt,
a cikkben nem publikdlt dbra.
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A z OLVASAS FEJLODESE ES K O R N Y E Z E T E

A diszlexias olvasasi zavar agyi kiserojelensegeinek kutatasa az
elmult ot esztendoben szamos uj iranyt vett (bovebben lasd
Toth es Csepe, 2008, 2009). E z talan abbol is fakad, hogy meg
mindig keves olyan rendszerszintu elterest sikeriilt talalni,
amely e szindroma termeszetii fejlodesi zavar lenyeget ragadna meg olyan formaban, hogy a diszlexia valtozatait a gyakorlat szamara is egyertelmiien definialna. Ma a diszlexia idegtudomanyi hatterenek vizsgalataban igen jelentos atalakulas figyelheto meg. A kutatok sok evtizedig azt vizsgaltak, hogy milyen a felnott es a serdiilokorii diszlexiasok agyi aktivitasmintazata az olvasas alapfolyamatai soran. Ekozben mintha sokan
megfeledkeztek volna arrol, hogy a diszlexia termeszetet akkor
ertjiik meg igazan, ha ismerjiik az olvasas fejlodese soran bekovetkezo miikodesi es szerkezeti valtozasokat, ismerjiik az olvasast alapozo kognitiv funkciok siilyat, s ennek esetleges, a gyakorlottsag fiiggvenyeben bekovetkezo valtozasat. A jelenleg ismert idegtudomanyi adatok szerint a szavak formajanak gyors
felismeresere epiilo olvasas sok gyakorlassal, a szovegerteshez
sziikseges tudas eletkorra meretezett boviilesevel, es tobb ev
alatt alakul ki. S ez nem fel es nem is egy ev. Talan ertheto, ha
tudjuk, hogy bar az agy alapfeladatai rovid ido alatt formalodnak, az iijonnan bevont teriiletek funkcioinak osszehangolasa
ennel sokkal hosszabb ido. Nehany iij idegtudomanyi adat szerint az elfogadhato szint elerese legalabb 3-4 ev, s meghatarozo
faktora a tudasboviiles es az olvasasi tapasztalat. E z utobbinak
mar csak reszben helyszine az iskola, hiszen a tudasboviiles es
elmenyszerzes, iij hozzaferesi modok (digitalis informacioszerzes) helyszine az otthon, valamint a hagyomanyos (konyvsarkok, felolvaso foglalkozasok, stb.) es korszerij modszereket
(konyvtar-informatikai lehetosegek) otvozni kepes korszerii
konyvtar. H a ezt mindket terepen az iskolaval osszehangoltan
teszik, meg jobb!
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Ma a diszlexiat kutatok es a gyakorlo szakemberek vilagszerte
egyetertenek abban, hogy kizarolag az olvasasi teljesitmeny
alapjan nem lehet megbizhato diagnozist felallitani. E z nem
csupan szakmai korrektseg kerdese, hanem a megfelelo megoldasok kialakitasanak zaloga is. A z alacsony olvasasi teljesitmeny, mint fentebb mar szo volt rola, nem mindig fejlodesi
diszlexia kovetkezmenye. A z olvasasi teljesitmeny alapjan leszakado, de diszlexiasnak nem nevezheto alacsony tarsadalmigazdasagi (szocio-okonomiai statusz = S E S ) gyerekek kovetesere egy evtizede egy nagy amerikai vizsgalat indult (beszamo16: NiCHD-EcCRN; 2005). Ennek Head Start projektjeben (a hazai biztos kezdet program hasonlit ehhez) tobb mint ezer gyereket kovettek 3 eves es harmadik osztalyos koruk kozott. Tobbek kozott mertek a gyerekek nyelvi fejlettseget es altalanos
kommunikacios keszseget is.
A magas es alacsony S E S csoportokban eltertek az olvasasi
mutatok, a hatranyos helyzetu gyerekek elsoeves korban mert
keszsegei (hang-betu, betu-hang megfeleltetes) es harmadik
osztalyos olvasasi teljesitmenye kozott a tobbiekenel szorosabb
volt a kapcsolat. Az olvasastanulasban meghatarozonak tartott
fonologiai tudatossag rendkiviil szoros egyiitt jarast mutatott.
Noble es munkatarsai (2006a, 2006b) ugyanis azt talaltak, hogy
a magas S E S a nyelvi alapkepesseget vizsgalo feladatokban
mert teljesitmeny alapjan varhatonal lenyegesen jobb olvasasi
teljesitmeny ben nyilvanult meg, a szovegertesben pedig elonyt
jelentett a szokincs nagysaga. Ennek tiikorkepe, hogy az alacsony S E S eseteben a kepesseghatranyok felerosodtek. A sokat
emlegetett Mate effektus ervenyesiil tehat, a jok jobbak, a gyengek gyengebbek lesznek.
Sziikseges-e kiilon figyelmet forditani az alacsony S E S gyerekekre, vagy megelegsziink azzal, hogy a kepessegelteresnek latszo hatrany az olvasasi teljesitmeny ben jelenik meg, a fejlesztes
pedig nem kelloen differencialt diszlexia diagnozis alapjan tortenik? A fenti kutatasoknak mas az iizenete; intervencio nelkiil
a „magara hagyott" agyi halozat hasonlo mechanizmusok sze-
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rint kezd el mukodni, mint ahogy azt a diszlexiasoknal is lathattuk, de korantsem biztos, hogy megfelelo kompenzacio alakul
ki. Noble es munkatarsai ezt f M R I meresekkel is alatamasztottak (Noble es munkatarsai, 2006b) A nyelvi feladatokban (elsosorban fonologiai) mert mutatok es az olvasasi teljesitmeny
alapjan az atlagnal alacsonyabb, de meg a normal tartomanyba
tartozo elso, masodik es harmadik osztalyos gyerekeket valasztottak ki az f M R I meresekhez. Eredmenyeik arra utalnak, hogy
a magasabb S E S , konkretan pedig a nagyobb olvasasi tapasztalat miatt, a gyengebb nyelvi fejlettseggel jellemezheto gyerekeknel olyan kompenzacios mechanizmusok alakulnak ki, amelyek mas, az olvasas alaphalozataihoz nem tartozo agyteriileteket is bevonnak az olvasott szoveg feldolgozasaba. Felteheto,
hogy olvasasi teljesitmenyiik epp ezert nem mutat olyan merteku elmaradast, mint azt a mert nyelvi es kognitiv alapkepessegek szintje alapjan elore jelezheto lenne. A magas S E S tehat
hatranykiegyenlito kompenzaciohoz vezet, az alacsony S E S pedig nem. Hoi egyenlitheto ki az otthoni kornyezet hianyossaga?
Ott, ahol ok is megkapjak a hagyomanyos es a digitalis irastudas kialakulasanak minden feltetelet. A z iskolaban es a konyvek
kolcsonzesenel sokkal tobbet nyujto konyvtarakban. A z iskolaban, ahol a modszertani gazdagsag es a felkesziilt pedagogus
fontolva halad, a gyerek tempojahoz alkalmazkodva alapoz, a
feladatokat aranyosan neheziti, a tudas- es a tapasztalatszerzest
tartja szem elott. A konyvtarral egyiitt pedig a tapasztalat-, tudas- es oromszerzes olyan helyei, amelyek a tanulas helyetol es
forrastol fiiggetleniil hasznalhatok, azaz kompetenciak. Minden
program, amely ezt tiizi ki celul, jo iiton halad abban, hogy a
kornak megfelelo (papiralapu es digitalis) irastudok legyenek a
gyerekeink.
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V E K E R D Y TAMAS

A meselestol az olvasasig
- En nem szivesen meselek a gyereknek. Mikor jon a sdrkdny, mdr Idiom rajta, hogy fel. Van ugy is, hogy megker: „Anya, most ezt ne meseldf' Ezert aztdn este inkdbb csak enekelgetunk. De azt hallom, hogy
az ovoddban szereti a meset...
- En, uram, nem meselek! Mert a mese az szerintem irredlis. Elvezet
a valosdgtol. Szerintem agyereket a valosdgra kell nevelni. Nem mondom, a huga az mds, de hdt tudja, hogy milyenek a Idnyok... Mi ketten a fiammal inkdbb elnezegetjuk az automdrkdkat, sokkal jobban
szorakozik. Hoi vannak ma mdr kirdlyok meg kirdlyftak! Az apdr, aki
van, hdt eppenseggel az se olyan...
- Nem mondom, szereti a meset a gyerek, de azt akarja, hogy folyton
ugyanazt meseljek neki. Az apja meg azt mondja, hogy ha mdr minden
este mese kell, legaldbb ismerje meg a meseket, es minden este mdst akar
olvasni. Igy aztdn en meselek, rengetegszer ugyanazt, en ezt jobban birom, mint a ferjem.
- Meselek neki, ha nagyon keri, van otthon vagy hdrom-negy mesekbnyve. Keresunk valamit, aztdn felolvasom. Mindig azzal nyaggat,
hogy ugy meseljek, mint az ovo neni. Hogy kivulrol mondjam a meset,
ne a kbnyvbol, meg hogy en taldljam ki. De hdt en nem tudok ugy...
- Szerintem van ertelmes mese meg ertelmetlen. Az ertelmes mese vegen ott van a tanulsdg. Meg van mondva, hogy mikor hogyan kell
viselkedni... De a legtobb mese ertelmetlen, meg ha jora vegzodik is. Kalandok, izgalmak, lakodalom, aztdn „mdig is elnek, ha meg nem haltak'\
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- En minden este vetitek nekik. Eloszor csak diavetitonk volt, de most
mdr videonk is van. Megnezi a tevemeset, aztdn meg en is vetitek egyet.
- Szerintem a mesek kegyetlenek! Felfaljdk, megblik, feldaraboljdk az
embereket, vagy levdgnak beloluk ezt-azt, pelddul a Hamupipokeben is
a mostohatestverek sarkdt, hogy beferjen a Idbuk a cipobe... Szerintem
ez rernes. Ezeket szadista felnottek taldltdk ki! Nem valo gyereknek!
Egy kis csokorravalot szedtem ossze fiatal sziilok panaszaibol.
Persze sok az olyan sziilo, aki ismeri a mesei elbiivbles hasznait. ^
Probaljunk valaszolni a felvetett kerdesekre.
A sarkany... - es mind a tobbi felelmetes leny es szorny a boszorkanyoktol a Kapanyanyi Monyokig...
A gyermeki szorongas termeszetes. Amit nem ismeriink, az
szorongast kelt, es a gyerek meg nagyon sok mindent nem ismer az ot koriilvevo vilagbol. Masok az aranyok is, minden
olyan nagy es fenyegeto koriilotte... A mese visszaigazolja ezt a
szorongast, szoba all a gyerekkel es mintegy azt mondja: tudom, hogy szorongsz vagy felsz sokszor, es ez nem is csoda, hiszen a vilag tele van szorongato dolgokkal.
De egy meg mely ebb - mondhatnam: vilagkepi - tanitast is
ad a mese, olyasmit mond ki, amit a gyerek mas modon meg
nem erthetne: hogy a vilagban jelen van a nagy erejii rossz.
(Latjuk: realitasra, valosagra tanit!) De szembe lehet szallni vele, es eppen a legkisebb kirdlyfi az, aki sikerrel veszi fel a harcot,
akire senki se gondolt - mindig csak a batyjait kiildik el ohelyette - , akinek a kardja csak egy szemetdombbol kihiizott ocska
fringia, lova gubancos gebe es meg egy normalis menteje sines,
o az, aki elindul es iitkozben meg-megallva (hiszen ugyis oly
lassan halad, mig eltiint batyjai tiizes meneken nyargaltak) uta-

1 Bruno Bettelheim 1976-ban megjelent hires konyvenek eredeti angol cime
magyarra forditva: Az elbiivoles hasznai, s alcime A tiindermesek jelenteserol es
fontossdgdrol. (Magyarul 1985-ben jelent meg eloszor, azota tobb kiadast is
megert, ezen a cimen: A mese biivolete es a bontakozo gyermeki lelek.)
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nanez, hogy ki nyoszorog a bozotban, kihuzza a medve talpabol
a tiisket, halabol ket szorszalat kap, amit ha megfuj, tiistent segitsegere siet medvekoma egesz esaladjaval egyiitt, s hasonlokeppen segit a kigyoleste madarfiokakon vagy a kisegeren, akinek a farkara szikla esett (minden segitseg utan megrazkodik a
gebe, s hamarosan kideriil rola, hogy taltos) - es mire a mese vegere eriink, a legkisebb kiralyfi szabaditja ki iitkozben szerzett
baratai segitsegevel az orias sarkany fogsagaba esett batyjait es
a tiinder-kiralykisasszonyokat.
A gyerek amultan koveti a mese rohano cselekmenyet, teljesen belemeriil kepeibe, es onmagat termeszetesen a legkisebb
kiraly fi val azonositja.
Igy segiti hozza a mese mindennapi szorongasainak feldolgozasahoz, ahhoz, hogy ujra es ujra lekiizdje a felelmet.
H a egy gyerek nem akar a sarkanyrol hallani - vagy esetleg
egyenesen felsikit, ha a sarkany szinre lep a meseben - , ez nem
azt jelzi, hogy a sarkany hivja elo, kelti fel benne a szorongast, a
felelmet, hanem azt mulatja, hogy ez a sarkanyfigura milyen kituno varazsvesszo; csak megerintem vele a gyerek fantaziajat, es
maris sivitva tor ki belole a normdlisndl nagyobb merteku szorongas.
Az ilyen gyerek - valamilyen csaladi vagy mas okbol - fesziiltebb
allapotban van es jobban szorong, mint amennyire ez kisgyerekkorabol kovetkezne. Ezfigyelmeztetojelzes,
amin el kell gondolkoznunk, esetleg szakember segitseget kell igenybe venni.
Hogy a mese irrealis lenne? Hogy elvezetne a valosagtol?
Szerintem eppen ellenkezoleg! A mese elet es halal, gyiilolet es
szeretet olyan valosdgos kepeit mutatja fel, amelyekrol mas modon nem tudnank a gyerekkel beszelni. Gyiiloletet, haragot, feltekenyseget, irigyseget, halalkivanast a kisgyerek sokszor atel peldaul testvereit, de sokszor sziileit illetoen is - , es nem tud
mit kezdeni ezekkel az erzelmekkel, feldolgozatlanul csak fesziiltseget es szorongasat fokozzak. A mese kepei hozzasegitik a
megerteshez, a feldolgozashoz es a „j6ra forditas"-hoz. Kiralyok
es kiralyfiak, tiinderek es boszorkanyok - mind-mind jol megragadhato, ismeros, ertelmet hordozo kepek a gyerek szamara.
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Az ismetles - mondtuk - enerosito hatasu A gyerek az ismert
meseben otthonos vilagban mozog, elvezi, hogy ura a helyzetnek, hogy tudja, mikor mi fog kovetkezni. Meseljiik annyiszor
a kedvene mesejet - meseit - , ahanyszor o keri. Nem az a fontos, hogy mindig tij meset halljon, hanem hogy teljes onfeledtseggel tudjon megmeritkezni a mese kepeiben. Es ez annal jobban sikeriil neki, minel jobban ismeri a meset.
A nagy mesek szokincse, prozai szovegenek dallama, ritmusa
persze nagyon fontos. Minel dallamosabban es ritmikusabban
meselem a meset, annal erosebb belso kepet tud a gyerek hozzakepzelni. Es megis; igaza van a gyereknek, aki azt keri, hogy
a meselo esetleg inkabb tokeletlenebbiil, de „fejbol" meseljen,
sot eppenseggel maga taldlja ki a meset. Maskent vagyunk
egyiitt a mesehallgatoval, ha nem felolvasunk neki. A z egyiittlet erzeset tovabb fokozza, ha a magunk fantaziajabol taplaljuk
a meset, akarmilyen szegenyes legyen is kepzeloeronk az evszazadok nagy mesemondoiehoz kepest.
Ami pedig a tanulsagokat illeti; isten orizz!
A jo mese vegen nines kimondva vagy „levonva" semmifele
tanulsag! A mese azaltal hat - es nevel! - hogy a hallgatot bevonja rohano cselekmenyebe, hogy a hallgato azonosul afdhossel,
dteli tetteit. A z elvont megfogalmazas, peldaul hogy: „Latod,
kisfiam, a kis kiralyfi is segitett a medven, igy hat a medve is segitett orajta. Te is segits masokon, akkor majd rajtad is fognak
segkeniV - megsemmistti azt az erziiletet, erzest, amit a mese cselekmenye es kepei hivtak elo, s ami a kesobbiekben az etikai neveles alapjdt fogja adni (ha nem semmisitjiik meg a tanulsag
megfogalmazasaval).
Es most fontos ponthoz erkeztiink.
Belso fesziiltsegeinket, indulatainkat, vagyainkat, szorongasainkat belso kepekben, belso kepteremto tevekenysegben tudjuk ujra meg tijra feldolgozni. E z t a tevekenyseget a pszichologia
elaboracionak - feldolgozasnak - nevezi.

30

Vekerdy Tamds: A meselestol az olvasdsig
A kisgyerek zsenialis belso kepteremto.
Amikor elmelyiilten jatszik, belso kepeket vetit ki jatekaba.
Es figyeljiik meg, amikor meset hallgat! (Kiilonosen ha tenyleg fejbol meseliink, ahogy 6 minden bizonnyal keri is!)
A gyerek mintegy szemiinkbe akasztja a tekintetet, nez rank
elamulva; ugyanakkor latszik a szemen, hogy valojaban nem
minket lat, nem minket nez, hanem mikozben azt mondjuk,
hogy „felhuzta a hetmerfoldes csizmat, atlepte az eziisthegyet,
atlepte az aranyhegyet, atlepte az Operenciast" - befele nez, belso mozit perget, azt a kepet figy eli. E z a mesehallgato gyerek
kiilonos, kettos tekintete.
Mivel a gyerek nagyon sok belso fesziiltseggel, vaggyal, indulattal, szorongassal kiizd, belso kepehsege rendkiviil nagy.
De nem tud kiilonbseget tenni belso es kiilso kep kozott!
Viszont: mihelyt megjelenik a folyamatosan valtozo - vagy eppenseggel mozgo! - kiilso kep, ledll a belso kepteremto tevekenyseg!
A gyerek ott iil a televizio vagy a video elott, nem tud elszakadni a szalado kepektol (melyek raadasul szamara feldolgozhatatlan sebesseggel kovetik egymast), tigy erzi, ez az, amit o anynyira szeret, ami meg szokta nyugtatni, meg tudja vigasztalni,
am ez megsem kovetkezik be, mert nem megy vegbe a belso
kepalkoto - es ezzel indulat-feldolgozo - munka. A gyerek ugral a pamlagon a kepernyo elott, hajat csavargatja, kormet ragja, esetleg ujjat szopja vagy kezet tordeli, es mikozben meg es
meg ott akar maradni, egyre idegesebb, egyre faradtabb, egyre
nyugtalanabb lesz.
A jo mesehallgatokbol - tehat nem mesenezokbol - lesznek a
jo olvasok. Mert az olvaso mar anelkiil, hogy eszrevenne, belso
kepet keszit ahhoz, amit olvas, s ezaltal elvezi igazan az olvasmany t. H a peldaul egy jol leirt futasrol olvasunk - es jo olvasok
vagyunk - , a labikrankba valamivel tobb ver aramlik, es ez az
elettani elvaltozas fokozza az erzelmi azonosulas melyseget.
Marpedig a jo olvasok jobb helyzetbe keriilnek kamasz-, ifju- es
felnottkorukra a lelki fesziiltsegek sikeres feldolgozasaban, mint
azok, akiket az irott miiveszetek nem tudnak segiteni.
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Egyaltalan ne mutassunk tehat kepeket a gyereknek? Es hogy
all a dolog a mesekonyv-illusztraeiokkal?
Ugynevezett fazisrajzokat - amelyek tehat vegigkiserik a mese egesz cselekmenyet lepesrol lepesre, mint peldaul a diafilmek
- ne mutassunk nekik, a mozgokepekrol nem is beszelve. De
egy-egy mesehez nehany reszletesen kimunkalt gyonyoru kepet mutathatunk, ez taplalja es tovabbviszi, tovabbsegiti a gyerek fantaziajat. Regi mesekonyveinkben meg voltak ilyen kepek, melyek pontosan es reszletezo gondossaggal voltak megrajzolva. Mert a gyerekrajzok szepsege nekiink valo, felnotteknek,
A gyerek szamara a mivesen kimunkalt, pontos, szines grafika
vagy festmeny mond sokat.
Manapsag a konyvarusok sajnos nehezen rendelik meg az
ilyeneket, jobban biznak a Walt Disney-giccs bombasikereben.
(Szegeny Walt Disney! Amikor a 76^7 kiskutydt remekbe rajzolta, meg biztos nem gondolta, hogy a Donald kacsa vilagsikeren
at, s azon felbuzdulva mive silanyitjak majd epigonjai.)
Hogy a mesek kegyetlenek?
S ezert nem valok a gyereknek?
Hat nezziik csak!
A gonosz mostoha feldarabolja a kis kiraly fit es htigat, a kiraly kisasszonyt, s beszorja oket egy nagy toba, Ott uszkal azonban halla valtozott edesanyjuk, lenyeli, majd ujra egeszben kikopi oket, s a vegen persze minden jora fordul.
H a a dolgot naturalista filmen kepzeljiik el, tenyleg rettenetes. Gyereknyi hiisvago deszkak, a mostoha netan filresszel es
barddal dolgozik, literszamra omlik vodorbe a ver...
De a gyereknel errol termeszetesen szo sines!
A szoban mondott mese tapintatos!
A gyerek csak annyi kepet alkot hozza, amennyi eppen jol esik
neki (ha egyebkent jo allapotban van). Semmikeppen nem fogja naturalista modon reszletezni es tiilszinezni, legtobbszor
konnyeden atsiklik rajta.
Az, hogy a farkas felfalja a nagymamat, majd Piroskat, soha
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nem jelentette azt, hogy izekre marcangolja es igy eszi meg
oket. Valojaban mindig egeszben elnyeletesrol van szo - csak fel
kell vagni a hasat, es maris kibujik Piroska es a nagymama,
epen, egeszsegesen. Mesei-mitologikus elnyeletesrol van szo ahogy Jonast a cethal nyeli el, vagy ahogy elnyeli az elalvot az
ejszaka, hogy reggel majd uj eletre tamadjon belole...
Egyszoval a mesek nem a naturalista filmek nyelvet beszelik,
hanem az osi mitoszoket - es a gyerekek jol ertik ezt a csodakkal es atvaltozasokkal teli vilagot, ezt a magikus nyelvet.
Mikortol kezdve meseljiink a gyerekeknek?
Aki probalta, tudja: mar akkor is meselhetiink, amikor a gyerek meg nem is beszel!
Mondjuk: masfel eves, mar sok mindem ert, nyaralni indulunk, utkozben elalszik, s csak akkor ebred fel, mikor megerkeziink. Este aztan visszameseljiik a napjat. „Reggel, amikor felebredtel, kijottel a konyhaba kakaozni, s akkor mar ott alltak az
eloszobaban ezek a nagy borondok, aztan feloltoztiink es elindultunk, iitkozben elaludtal, es amikor ideertiink es bejottiink
az udvarba, megijedtel a libaktol - ga-ga-ga! - , de aztan Erzsike neni bezarta oket, aztan megneztiik meg a kakast - kukurikii!
- es a tyukokat, aztan bejottiink ide a szobaba. Latod, ott alszik
mama, itt en, ott meg a batyus, Joska." E s igy tovabb. Csodalkozni fogunk, hogy a gyerek milyen erdeklodessel nez rank, jollehet, esetleg csak egy-egy reszletet csippent ki az egeszbol.
Aztan kesobb jonnek a kisebb allatmesek, ahol a mackocsalad
kezdetben az o csaladja lehet, es az tortenik veliik a nap folyaman, ami veliink tortent, Esetleg meg is ker, hogy nevezziik iigy
a kis bocsot, mint ot: Panni macko!
Es igy jutunk el negy-negy es fel eves korra a nagy mesekig, a
nepmesekig, a tiindermesekig.
H a a csaladban a sziilok es a testverek olvasnak (es ez csak akkor valoszinii, ha nagyon mersekelten es elore kivalaszto onfegyelemmel nezik a televiziot, videot pedig nemigen hasznalnak), akkor a ket es fel, haromeves gyerek mar konyvet ker -
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mert utanoz - , es lapozgatva nezi a kepeket, a delutani vagy esti elalvas elott. E z is az olvasas, a konyvforgatas eloiskolaja, a
mesehallgatassal egyiitt.
A vilag gyermekirodalmaban nagyszerii konyvek vannak mar
az egeszen kiesiknek is. Geoffrey Hayes mackokrol szolo
Patrick-konyvei (Patrick a kismacko, a bocs) peldaul zsenialisan
meselik el egy esti lefekves, egy fiirdes, egy kabatvasarlas vagy
egy ebedeles tortenetet.
Kicsit nagyobb gyerekekkel Astrid Lindgren sved irono sok
nyelvre leforditott konyvei alinak szoba, es meselnek nekik
Tomte Tummetottrol, a torperol vagy arrol, hogy milyen az,
amikor kistestvere sziiletik az embernek; vagy csak iigy egyszertjen - nagyobbaknak - a gyerekeletrol.
A mese gyerekeink mindennapi lelki taplaleka. Azok a gyerekek, akik mindennap hallanak meset, az iskolaba lepes ide j ere
egy-masfel evvel elozhetik meg anyanyelvi fejlettsegben azokat,
akiknek ez nem jutott osztalyresziil. De rosszul mondom. Nem
ezert kell meselni.
Azert kell meselni, mert a kisgyerek lelki es testi egeszsege koveteli ezt meg. (Igen, testi egeszsege is! Nemcsak Karacsony
Sandor „rendelt" meset a beteg gyereknek, maga a beteg gyerek
is oly sokszor meset ker, hogy megkonnyebbedjen.)
Es nem csak a kisgyereke. Klinikai tapasztalatok szerint a kisgyerekkorban hallott mesek olyan mintakat adnak, melyek a kamaszkoron tiil is elkiserik a gyerekeket, es segitenek a valsagos
elethelyzetek meg- es feloldasaban.
Jatek es mese. - Ket olyan varazseszkoz, amellyel a legtobb
lelki es szellemi taplalekot nyiijthatjuk kisgyerekeinknek, s
amellyel a legbiztosabban vertezhetjiik fel oket a felnottkorra.

Aki tehat sok meset hallott - es nem pedig nezett a televizion, videon vagy akar diafilmen, azaz a belso kepteremto tevekenyseget megbenito kiilso kepeken - , az feltehetoleg jo olvasova lesz
(hacsak a siettetett, rossz modszeril olvasastanitassal el nem vet-
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tek az olvas astol a kedvet, mikozben nem hagytak eleg idot a
keszseg kibontakozasara).
K i ayo olvaso?
Az a jo olvaso, akinek az olvasas oromot, elvezetet okoz, mert dt
tudja elni a hosok sorsat, azonosulni tud veliik, ez megmozgatja,
felidezi erzelmeit, es ebben az erzelmileg megragadott allapotban tagul a vilagrol valo tudasa es onmagarol valo tudasa is.
Ahogy mar mondtuk: ha a jo olvaso egy jol leirt futasrol olvas, akkor labikrajaba tobb ver aramlik, es a testi dllapotok ilyen
es ehhez hasonlo valtozasai tovabb melyitik az erzelmi azonosulas lehetoseget. Tudjuk, hogy azok a felnottek, ifjak, kamaszok,
akik jo olvasok, sikeresebben dolgozzak fel konfliktusaikat, bajaikat, sokkal kevesbe vannak kiszolgaltatva lelki (es testi) megbetegedeseknek vagy netan szemelyisegiiket roncsolo on- es
kozveszelyes sodrodasoknak.
A z olvasas - ha elvezetet okoz - segit elni. Atelni es tulelni is.
Persze, en itt most mindvegig regenyolvasasrol - versolvasasrol vagy a sokkal nehezebb dramaolvasasrol - , tehat miiveszi
milvek olvasasarol beszelek.
M i a jo regeny? ( E n itt most regenyen ertem a modern regenyeken kiviil Homerosz vagy Arany Janos eposzait is,
vagy akar Dante Isteni szinjatekat.) A jo regeny a valosagot
meg mely ebben ragadja meg, mint a mindennapi elet vagy a
tudomanyos elemzes. Kozombos, hogy az emberi viszonylatok val6saga-e az, amirol szol, vagy az individuum mely pszichikus valosaga. De a regeny meg ezeken is tiilterjedoen: v i lagertelmezes!
Azt is mondhatnank: mitologia! De akkor hozza kellene tenniink: a mitologia igaz mely osszefiiggeseket fejez ki a maga kepi nyelven, melyekrol maskent nemigen tudunk beszelni.
(Megtanulhattuk ezt a svajci C. G . Jung professzortol es munkatarsatol, a magyar Kerenyi Karolytol.)
Igen, tudom, manapsag inkabb dokumentumokat divat olvasni (holott ezek csak a valosag felszinet ragadjak meg a regenyhez kepest), es e divatot kovetve gyerekeink kezebe is ismeret-
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terjeszto konyveket nyomunk. Esetleg igen jo ismeretterjeszto
konyveket. H a az ismeretterjeszto konyv a muveszet helyebe
lep, josolhato, hogy a nehezen lekiizdheto ifjukori zavarok, krizisek, megoldhatatlannak latszo helyzetek szama noni fog.
Azok a gyerekek, akik - sziileiket es testvereiket utanozva mar akkor is „olvastak" (vagyis hason fekve konyveket lapozgattak, peldaul a delutani vagy esti elalvas elott), amikor meg
nem is tudtak olvasni, mar het-nyolc eves koruk koriil rakaphatnak az onallo olvasasra is (holott persze meg este rendszeresen
meseliink nekik).
Vajon mit fognak eloszor olvasni?
Feltehetoleg olyasmit, amiben sok kep van es keves szoveg.
Nem kepregenyre gondolok. De olyan konyvre, mint esetleg,
a 101 kiskutya (egyetlenkent ajanlanam a Walt Disneyk koziil!),
vagy mondjuk Durrel Leghajoval a vilag koriil ket kotete es effelek. Aztan sorba jonnek esetleg az Oz kotetei vagy egy szepen
illusztralt Miinchausen avagy Pinokkio kalandjai, netan a Micimaeko kepeivel es terkepeivel, aztan esetleg a magyar Dugo
Dani kotetei es Doktor Doolittle es Gulliver a torpek es az oriasok kozott. Hamarosan - es lehet, hogy ekkor mar a kilencedik
eletev tajan jarunk - Mary Poppins is megerkezik; egyre kevesebb a kep, egyre tobb a szoveg. S aztan hirtelen mar felsorolhatatlanul tagul a vilagirodalom.
A kilencedik-tizedik eletev koriil elvezettel olvashatnak a gyerekek olyan konyveket, melyek mondjuk nagy eposzokat meselnek el eloszor most prozaban, illusztralva. Ilyen lehet Benedek
Elek Toldija, amelyik a Toldi harom reszet erdekesen - es nem
csak tartalmi kivonatkent! - , s a Toldi estejeben megkonnyeztetoen meseli el gyerekeinknek nem az Arany Janos-i mil helyett,
hanem azt elokeszitve, ahogy esetleg mi is eloszor sajat szavainkkal meseltiik el a Janos vitezt, s csak azutan olvastuk fel Petofi
koltemenyet. De az Odiisszeiat az Iliasszal egybevonva is meseltek magyarul is ilyen jo konyvek meg annak idejen. Persze a
magyar es a gorog regeket es mondakat meselo konyvek is bevonulhatnak ilyenkor gyerekeink olvasmanyai koze. Felbukkan-
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hat Tolkien Baboja, hogy elokeszitse majd A gyuruk ura olvasasat - vagy netan esti, csaladi felolvasasat.
Es tiz-tizenegy eves kor koriil jonnek a kalandos vagy harcos
konyvek, felnott es gyerekhosokkel, megerkeznek az indianok Winnetou es A nagy Indian konyv - vagy Robin Hood tortenetei. Aztan itt van a tucatnyi Tarzan, melyek koziil nehany valodi remekles a maga nemeben - de maga a vilag, amit leir, letehetetleniil vonzza a tiz ev koriilieket.
Lehet, hogy mar elobb felolvastuk gyerekiinknek a Pal uteai
fiiikat vagy Kastner torteneteit. De lehet, hogy ennek ellenere
most ujra elolvassak.
Egy fontos szempont! A z ugynevezett kotelezo olvasmanyokat mindenkeppen azelott jo olvasni a gyerekeknek, mielott kotelezo olvasmannya lesznek. A l l ez a Pal utcai fiiikra ugyanugy,
mint az Egri csillagokra vagy a Legy jo mindhalaligra.
Aztan - most ugy a tiz-tizenkettedik eletev tajan jarunk - itt
vannak a nagy nevettetok, mint Aszlanyi (Kalandos vakacio, Az
eszaki sark felfedezese) vagy eppen R Howard (Rejto). Az izgalmas gyerekkaland es a humor vilagaba tartozik termeszetesen
Mark Twain is a Tom Sawyerrel es a Huckleberry Finn-nel.
Ilyenkor mar nem maradhat ki - lehet, hogy ezt is elobb kiilonbozo alkalmakkor, darabonkent felolvassuk csaladi korben Karinthy, a Tanar tir kerem.
Kiilon vilagot teremthet ugy a tizenkettedik eletev koriil es
utan Arthur Ransome A fecskek es fruskak sok kotetevel, es
elobb vagy utobb biztos, hogy megerkezik Verne is kiilonosen
a fiiik vilagaba - , talan legeloszor a Sandor Matyassal vagy a
Strogoff Mihallyal es aztan a fantasztikusabb konyvekkel. Felsorakozhatnak a Winnetou utan a tobbi May Karoly-konyvek
es az Egri csillagok melle Gardonyi egyeb muvei, mint az Attilarol szolo A lathatatlan ember vagy a boldog Margit legendaja
kore szovodo Isten rabjai. (A lathatatlan ember tapasztalatom
szerint az Egri csillagokat altalaban megelozi.)
Es ettol kezdve mar a lista kovethetetlenne tagul. Lehet, hogy
gyerekiink a Lassie kalandjait olvassa, lehet, hogy Matyas kiraly

37

Az

OLVASAS

VEDELMEBEN

torteneteit Szep Erno feldolgozasaban, es vagy olvasta mar,
vagy most fogja olvasni Jokai Aranyemberet (meg persze a Koszivu ember fiait es a tobbit), s hamarosan Mikszathhoz is elerkezik a Szent Peter esernyojen es a Beszterce ostroman at a tobbi nagy muhoz.
A kamaszkor kiiszobere erve mar szinte minden klasszikus
- Dickens es Tolsztoj, Dosztojevszkij es Ottlik ott varjak az
olvasot.
(Ez a listafele persze csak hianyos lehet. Kiilon konyvecskeben^ lehetne sorra elemezni, kit mikor es miert lenne jo olvasni.
Persze hogy Dickens Twist Oliver je vagy Copperfield David j a
vagy Karacsonyi eneke peldaul mir joval elobb is felbukkanhat
gyerekeink olvasmanyai kozott. Van gyerek, aki eloszor a
Prakovszki, a siket kovacsot olvassa Mikszathtol lenyiigozotten,
meg kilenceves kora koriil, s van, aki Arany balladaira kap ra esetleg a felolvasasok nyoman.)
Es a Harry Potter konyvek, melyek nemregiben gyerekolvasok szazmillioival bizonyitottak vilagszerte, hogy minden ellenkezo hireszteles ellenere, a gyerekek tudnak - es szeretnek olvasni... Igen, ha tenyleg megszolitja oket a meselo, ha tenyleg az o valosagos tapasztalataikbol es fantaziaikbol indul ki.
J . K . Rowling, a zsenialis szerzo nagyon pontosan megmondja,
hogy melyik eletkortol ajanlja a Harry Potter koteteit, A bolcsek kovetol A halal ereklyeiig. Rowling szerint az olvasonak
legalabb annyi idosnek kell lennie, ahany eves Harry az olvasott kotetben. (Nem is beszelve arrol, hogy a konyveknel meg a
legjobb esetben is sokkal gyengebb filmek eseteben milyen szorongato latni, amikor a plazamozikban a sziilok beteszik
csipsszel, pattogatott kukoricaval es kolaval kelloen ellatott

2 Lasd ezeket a gondolatokat a szerzo Kicsikrol nagyoknak (1. reszA kisgyermekkor, 2. resz^z iskoldskor) cimu, a Park Kiadonal tobb kiadast megert koteteiben is.
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negy- es hateves gyerekeiket a nezoterre, mig maguk elmennek
vasarolni. Igy tenyleg csak remiildozni, vagy - jo esetben - elaludni lehet.) Rowling nagyszerii meselo, nagy humora van,
erzelemteli, anelkiil, hogy erzelgos lenne - vagyis a legjobb angol, dickensi hagyomanyokbol no ki. Meg a kisertetek jarta kastely, a varazslok es varazslatok is mind mind az angol (kelta) elbeszeloi hagyomany reszei.
Tbrteneteket hallgatni es tbrteneteket meselni... - ha ehhez ertiink,
es erre gyerekiinket is ravezettiik, biztosak lehetiink benne, hogy
konnyebbe tettiik szamara, hogy az eletet megertse es elviselje.
Nem, soha nem fogom elhinni, hogy ezzel „kiszakitjuk a realitasbol" a gyereket. Meggyozodesem, hogy eppen ellenkezoleg: erto modon a realitas melysegei fele vezetjiik.
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Uj utak
az olvasastanitas kutatasaban
Nemzetkozi es hazai dttekintes

Az olvasas tudomanyos igenyessegu kutatasa koriilbeliil szaz evre tekint vissza, am mindossze negy evtizeddel ezelottre tehetjiik
azt a periodusat, amikor valodi interdiszciplinava teljesedett ki.
E z utobbi jelenseg elsosorban a kognitiv pszichologia, pedagogiai, nyelveszeti es szociologia kutatasok szemleletvaltasanak, terhoditasanak koszonheto. A z olvasastanitasi modszerek, azok hatekonysaganak vizsgalata csupan az elmiilt fel evszazadban valtak a korszerii ertelemben vett kutatas frekventalt teriileteve
(vo.: Adamikne, 2006; Jozsa, 2006). Ennek egyik oka, hogy az 6tvenes evekben lett egyertelmii: az ipari-technikai fej lodessel
nem tudott lepest tartani az oktatas a fejlett orszagokban. Az
U N E S C O 1956-ban definialta eloszor a funkcionalis analfabetizmus fogalmat, amely a tarsadalmi fejlodes igen komoly gat jat
kepezi mindmaig szerte a vilagon. Ez a jelenseg egyertelmuen az
iskola diszfunkciojanak koszonheto; az oktatas nem mdja kialakitani megfelelo modon azokat az irasbeliseghez kotodo kepessegeket, amelyek az egyen ervenyesiilesehez sziiksegesek lennenek
a mindennapi elet kiilonbozo teriiletein {Stekldcs, 2005).
Az olvasastanitas fogalma sokretij, magaban foglalja az iskolaskor elotti irasbeliseget, a felnottek alfabetizaciojat, de a ma-
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sodik, harmadik, stb. nyelv elsajatitasahoz sziikseges olvasastanitast is. A z olvasastanitas gyakorlata a hagyomanyokon kiviil
nagymertekben fiigg a nyelvhez kotodo irasrendszertol is. Jelen
munkankban csak az alfabetikus irasrendszert hasznalo nyelveken torteno olvasastanitasara fogunk szoritkozni. A z anyanyelven (hivatalos nyelven, allamnyelven) folyo iskolai olvasastanitas kerdeskorevel foglalkozunk. Attekintjiik az olvasastanitassal
foglalkozo hazai es nemzetkozi kutatasokat. Osszegzesiinkben a
legutobbi evtizedben bekovetkezett valtozasokra, tendenciakra
helyezziik a hangsiilyt. A temat elsosorban nevelestudomanyi
szempontbol jarjuk korbe. Fokent azt elemzziik, hogy mik azok
a valtozasok, amik hatast gyakorolhatnak az iskolai gyakorlatra.

Az

OLVASAS FOGALMANAK A T E R T E K E L O D E S E

Az olvasasrol alkotott kepiink reszben a tarsadalmi valtozasoknak, reszben a kutatasi eredmenyeknek koszonhetoen jelentosen atalakult az elmiilt evtizedekben. A legregibb szemlelet szerint, aki ismeri a betiiket, az tud olvasni. Ezt kovetoen a hangos,
kifejezo olvasast tartottak a legfontosabb szempontnak. A kesobbiekben az olvasas folyamatanak a kommunikacios aspektusa keriilt eloterbe, Kingston sokat hasznalt definicioja szerint az
olvasas a kommunikacio egy folyamata, amely soran az iizenet
grafikus formaban kozvetitve jelenik meg az egyenek kozott
{Kingstone, 1967).
Miota pedagogiai kutatok, nyelveszek, szociologusok, pszichologusok, tanarok tobb szempontbol vizsgaljak az olvasast,
nagyon nehez a meghatarozasokat szintetizalni. Tobb, sok elmeletben es gyakorlatban is miikodo, de egymastol kiilonbozo
modell latott mar napvilagot. A z olvasas fogalmat koriilbelul
husz evvel ezelott kezdtek el a mostani formaban ertelmezni.
A Rand (Reading Study Group) haromdimenzios definiciot
ajanl, amely szintetizalja a tranzakcios, szocialis es funkcionalis
elmeleteit a szovegerto olvasasnak: „A szovegertes a jelentes szimultan kivonatolasa es konstrualasa az irott nyelvbol interak-
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cion es egyiittmukodesen keresztiil" {Snow, 2002, 33. o.). Harom
eleme: az olvaso, a szoveg es maga az olvasasi aktus vagy cel.
A szocialis dimenzionak uj abban egyre fontosabb jelentoseget
tulajdonitanak, ennek ertelmezese is megvaltozott, interakcion
keresztiil torteno jelenteskonstrualast ertenek alatta, meghatarozott helyzetben, mint peldaul az osztalyterem. A funkcionalitas szemszogebol a szovegertes az olvasas celjara koncentral, ez
leginkabb informaciokhoz, vagy elmenyekhez jutast jelenti, es
gyakran magaban foglalja belso kepek alkotasat, valamint egyeb
kreativ folyamatokat. A z olvasasi funkciok meghatarozasa mar
a hetvenes evekben megjelenik, alapvetoen az esztetikai es az informacioszerzo (efferent) olvasast kiilonboztetik meg. A z elozo
celja a szoveg atelese, beleeles, a mij elvezete, mig az utobbi
funkcioja a kivonatolas, informaciok kiemelese es ezek rangsorolasa {Rosenblatt, 1978).
Az olvasas leegyszerusitett meghatarozasa Pressley es munkatarsai szerint a „jelentes megszerzese az irott szovegbol" {Block,
Gambrell es Pressley, 2002, 4. o.), am ez a definicio tobb kerdest
is felvet, peldaul, hogy egy jelentest vagy a jelentest szerzi meg az
olvaso. E z azert kardinalis kerdes, mert szovegtipus es az olvasas eel j anak fiiggvenyeben eppen ezen van a hangsiily. Nevezetesen, hogy az olvaso onallo jelentest konstrualjon a szoveg adta lehetosegekbol, vagy minel pontosabban lekepezze a szerzo
altal kozvetitett informaciokat, jelentest. Pressley-6k egy tagabb
kontextusban ertelmezett definiciot is megfogalmaznak, ezek
szerint „az olvasas egy allando valtozasban levo interaktiv folyamat, amely magaban foglalja az olvasot, a szoveget es a kontextust" {Block, Gambrell es Pressley, 2002 5. o.). E z utobbi meghatarozas jol mutatja azt a szemleletet, amely az olvasaskutatas
elmiilt evtizedere jellemzo.
Erdemes azonban meg kiegesziteniink a fentieket azzal a pszichologiai szempontu felvetessel, amely szerint a hatekony szovegerto olvasas a makro- es mikrofolyamatok es az elozetes tudas interakciojabol all, ami azt eredmenyezi, hogy az olvaso
mentalis kepet alkot a szovegrol {Broek es Kremer, 2000). A szer-
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zok a makro szintu folyamatokat mint a szoveg osszefoglalasat,
valamint a szerzo altal konstrualt szovegszerkezetet ertik, mig a
mikro szintu folyamatok azokra a kiserletekre vonatkoznak,
amikor az olvaso a szavak es mondatok megertesekor jelentest
probal alkotni, es az igy kapott ertelmes gondolati egysegeket
csoportositja, rendezi sajat maganak.
A szovegertes ertelmezeseben meghatarozo valtozast hozott a
P I S A vizsgalatok olvasasdefinieioja. A P I S A - es ezzel osszhangban a hazai kompetenciameresek - az olvasasi kepesseget
eszkoztuddsnak tekintik. Olyan eszkoznek, amely elengedhetetlen az iskolai tanulas sikeressegehez, a hetkoznapi elet problemainak megoldasahoz {Molndr Gy. es Jozsa, 2006a, 2006b).
Az olvasaskepessegrol mint pszichikus rendszerrol Nagy Jozsef
(2006a) allitott fel atfogo modellt. Elmeleteben egyertelmuen
ramutat, hogy az olvasaskepesseg szamos osszetevobol all: sajatos rutinokbol, keszsegekbol es ismeretekbol szervezodik (1. dbra). A szovegertes fejlettsegehez mindezek az osszetevok sziiksegesek, elengedhetetlenek. H a barmelyik osszetevo fejlodese
megkesik, megreked, akkor az gatat jelent a tobbi osszetevo fejlodesehez is, kihat az olvasaskepessegre (szovegertesre). E z tehat azt jelenti, hogy valamennyi osszetevo fejlesztesere figyelmet kell forditani. A z olvasas egyes elofeltetel keszsegeinek (pi.
SZOVEGFELDOLGOZO,

-ERTELMEZO KESZSEG

- motivatorok, szovegsemak SZOVEGOLVASO, ERTO K E S Z S E G

- motivatorok, szovegsemak OLVASASKESZSEG

(olvasastechnika)

^

OLVASASTECHNIKAI K^SZSfiCEK:

Beszedhanghallo k. Betuolvaso k. Szoolvaso k.

Mondatolvaso k.

beszedhang-felismero k.
beszedhang-kiemelo k.

betuzo mondatolvaso k.
rutinszeru mondatolvaso k.
semakoveto mondatolvaso k.

betufelismero k.
betukapcsolo k.

betuzo szoolvaso k.
rutinszeru szoolvaso k.

SEGITOK: hangoztato es szotagolo keszseg
RUTINOK: beszedhang-felismero, -kiemelo, hangszo-felismero, betufelismero, betukapcsolo, betuszo-felismero

ISMERETEK;

gondolatok, gondolathalok (fogalmak), fogalomhalok (szovegek)

/. dbra. Az olvasdskepesseg szervezodese (Nagy, 2006a, 21. o.)
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beszedhanghallas) a fejlodese mar az ovodai evek alatt zajlik.
Fejlodese jatekos modszerekkel eredmenyesen segitheto, az olvasastanulas sikeres elofeltetelei iskolakezdesre megteremthetoek {Fazekasne, 2000, 2006;J6zsa es Zentai, 2007).
OLVASAS ES AGYMUKODES

Az utobbi ket evtizedben az olvasas idegtudomanyi alapjainak kutatasa rendkiviili mertekben fejlodott, szamtalan olyan eredmeny
latott napvilagot, amely ujra ertelmezte az olvasasi folyamatrol kialakult kepiinket, az uj szemlelet egyik alapja az emberi agy funkcionalis atalakulasa a serdiilokor elott (Csepe, 2006a). Ez alapjan arra kell kovetkeztetniink, hogy ez a periodus az eddigieknel is fontosabb tenyezo az olvasastanulas folyamataban, illetve hogy nagyobb mertekben predesztinaljak az egyent a kamaszkor elotti elmenyek, mint azt eddig kovetkeztettiik, illetve bizonyitani mdmk.
Az olvasas, szovegertes folyamatanak megerteseben fontos
szerepet jatszanak a kilencvenes evektol a P E T - es MRI-vizsgalatok, amelyek lehetove teszik az agy miikodesenek megfigyeleset kiilonbozo tevekenysegek vegzese kozben.
Ezek a vizsgalatok arrol szamolnak be, hogy a szovegerto olvasas, akarcsak mas nyelvi aktivitas, differencialt es szet/megosztott agyi tevekenyseg; az agy kiilonbozo reszei vesznek reszt
benne. A z olvasastanitas szamara e kutatasok legfontosabb kovetkezteteseit igy osszegezhetjiik:
• Nem elsosorban a szoveg tipusa, hanem az olvasas celja hatarozza meg, hogy az agy mely teriileteinek nagyobb a preferenciaja a feldolgozasi folyamatban.
• Szamottevo egyeni kiilonbsegek vannak az olvasas es agymijkodes tekinteteben.
• A diszlexiasoknal inkabb egy kozpontra fokuszal az agy, a
nem diszlexiasoknal szetoszlik az agyi tevekenyseg.
• A z agy munkavegzese folyamatosan valtozik. H a ugyanazt a
feladatot kapja, a megoldas helye is valtozhat, majd ismet iij
helyre tevodik at.
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• Sok tanulmany megerositi: a kezdeti feladatmegoldasnal az agy
rengeteg energiat hasznal fel a kesobbiekhez kepest, es folyamatosan, egyre inkabb szetosztja a feladatokat a kiilonbozo teriiletek kozott. A gyakorlott es a gyakorlatlan agy kozott ugyanazon
feladat megoldasanal nagyon nagy kiilonbsegek vannak.
Minden osszetett feladat, igy a szovegerto olvasas is magas
szintij megosztottsagot (disztribiiciot) es nagyon sok feldolgozoegyseg osszehangolt munkajat kivanja meg. Mindez egyenre
es feladatra szabott. Tovabbi elteresek mutathatok ki kiilonbozo seriilesek eseteben. Leteznek nemek kozotti elteresek is.
Az olvasasban a kovetkezo halozatok vegeznek elsodleges feladatot:
\. Felismero halozat. A z agy cerebralis hemiszferajanak hatso
fele hatalmas neuron halozatbol all, amely az erzekszervi informaciokat fogadja, amelyekbol jelentest konstrual, felismer, azonosit dolgokat. Itt tortenik a szo es a bekezdes felismerese.
2. Strategiai halozat. A z eliilso lebeny a kiilonbozo funkciok
osszehangolasara specializalodott. Bizonyos aktivitasok lebonyolitasara, es emellett arra, hogy mindezt hogyan kell megvalositani. Peldaul elolvasni egy szot, egy konyvet, vagy irni egy
fogalmazast. Ennek seriilese osszefiigg a tervezes es cselekves
sikerenek romlasaval. A seriilesek hatasa egyenenkent kiilonbozo: nem tud menni, tervezni, cselekedeteket koordinalni. A
megertes tobb mint percepcio vagy recepcio, a jo olvaso gyakorlottsaggal es strategiakkal kozeliti meg a szoveget:
• a tevekenyseget elofeltevesek felallitasaval es ellenorzesevel
monitorizalja,
• kiemeli a szoveg fontos reszeit, a lenyegi informaciokat,
• meghatarozza a szoveg altalanos szerkezetet,
• kovetkezteteseket von le a jelentesbol es az alapgondolatrol,
• a szavak reszeibol elore kovetkeztet a jelentesre,
• mondat reszeibol elore kovetkeztet a jelentesre,
• ijjraolvassa a rejtelyes mondatokat.
3. Erzelmi halozat. E z a halozat az agy kozepso reszen talalhato, az erzelmekre, a cselekvesek hattereben meghiizodo motivu-
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mokra erzekeny. A motivumok adjak a viselkedes viszonyitasi
alapjat. Egyidejuleg tobb motivum is kesztetest adhat az egy ennek (vo. Jozsa, 2007a). A z erzelmi halozat hatarozza meg, hogy
mely motivumok kapnak szerepet egy-egy dontesben, mely
strategiakat vagy cselekveseket kezdi meg az egyen. A z egyen
szamara ertekes es fontos elemek kivalasztasa is itt rejlik. E halozat nelkiil a szovegertes nem tudna miikodni. A z olvaso nem
lenne kepes a megertes specialis aspektusaira koncentralni, pi.
iroi eel, stilus, lehetseges jelentesek (Shaywitz, Shaywitz, Pugh es
CAST Research Team, 1998).
I K T ES OLVASAS

Az informacios kultura elterjedese az oktatasban szinte parhuzamosan, megis fiiggetleniil zajlott az olvasasi kepesseg iijszerij
ertelmezeseinek megjelenesetol. Mindket teriilet szoros kapcsolatban all napjaink tudasfelfogasaval: eszkoztudaskent funkcionalnak, szoros kapcsolatban vannak a tudas alkalmazhatosaganak problematikajaval. Az informatikai eszkozok rohamleptekii
fejlodese es terjedese mellett a digitalis tananyagok kore is szamottevoen boviilt az elozo evekben. A z informacios es kommunikacios technologiak ( I K T ) oktatasban valo elterjedese nem
oncelii, nem kizarolag technikai gyokerij, hanem a tanitas-tanulas folyamatat segito, a hatekonysagot jelentos mertekben elomozdito uj oktatasi eszkoz. A z I K T eszkozok hasznalata ma
mar messze nem az informatika tanarok privilegiuma. Az oktatas minden teriileten fokozatosan elterjednek a kiilonbozo alkalmazasok (Molndr E. es Jozsa, 2006).
Az I K T eszkozok rohamleptekii fejlodese (errol lasd Kdrpdti,
Molndr, TothtsFozo, lOO^; Kelemen, 2008a, 2008b;Molndr, 2007)
ellenere ma meg nem mondhatjuk, hogy a hazai oktatas, a mindennapi osztalytermi gyakorlat gyokeresen megvaltozott volna.
A nemzetkozi trendeket figyelo kutatok egy resze ugyanakkor
feltetelezi, hogy nehany even, esetleg evtizeden beliil mar nem
lesz sziikseg a tanitasi-tanulasi folyamatok es a digitalis techno-
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logia, mint egymastol kiilonallo fogalmak vizsgalatara, mert a
folyamatosan fejlodo IKT-eszkozok hatasara azok az oktatas
szerves reszeve valnak. A ket fogalom osszeolvad, az iskolai neveles kizarolag digitalis kornyezetben fog megvalosulni {Pittard,
Bannister es Dunn, 2003).
Az I K T tanulasban betoltott hatekony szereperol tobb kutatasi eredmeny is beszamol. A kutatasi eredmenyek igazoljak,
hogy az IKT-eszkozok eredmenyesen segithetik az osztalytermi
munkat, az iskolai kepessegfejleszto programokat. A R O I P E L T E U N E S C O I P K kutatasi program kereteben hatranyos
helyzetu tanulok olvasasi kepesseget fejlesztettek I K T - v a l tamogatott kornyezetben. A program latvanyos eredmenyeket
hozott az olvasasi kepesseg fejlodese teren. Mind a folyamatos
szoveg, mind az abra- es tablazatolvasas teren fejlodes tapasztalhato. Legnagyobb merteku fejlodes az elbeszelo szoveg megerteseben kovetkezett be. A z egy tanevnyi szamitogeppel segitett
oktatas kovetkezteben a hatranyos helyzetu tanulok szovegertesenek elmaradasa jelentos mertekben csokkent. A z I K T altal
nyujtott egyediilallo lehetosegek (kreativ feladat-helyzetek,
gazdag ismeretanyag, allando es azonnali visszacsatolas, onallo
haladasi litem, differencialasi lehetosegek stb.) a hatranyos
helyzetu tanulok eseteben egyertelmuen megmutatkoztak. A z
I K T kornyezettel, az iskolai eszkozhatter megteremtesevel es
nem utolsosorban a pedagogusok felkeszitesevel jelentos lepeseket lehet tenni az eselyegyenloseg, eselyteremtes teren {Molndr E. es Jozsa, 2006).
A szamitogepes alkalmazasok elonyei kozott a szerzok legtobbszor kiilon kiemelik az eszkozok motivalo hatasat. A gyakorlati tapasztalatokat megerositve tobb kutatas is igazolja,
hogy az I K T eszkozok hasznalatanak mar onmagaban is jelentos motivalo ereje lehet (Jozsa, Pap-Szigeti es Mesko, 2010; Passey,
Rogers, Machell, McHugh €sAllaway, 2003).
Az I K T folyamatos fejlodese es terjedese az olvasasfejlesztes
teriileten is uj kihivasokat eredmenyez. A kizarolag konyveken,
nyomtatott median alapulo oktatasi modszerek mar nem elegen-
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dock a mai kor olvasoi szamara. Az eddig legjobbnak bizonyult
olvasastanitasi modszereket is at kell gondolni, hogy meg tudjanak felelni az uj kihivasoknak. A z olvasasi programok kidolgozoinak, a tantervfejlesztoknek figyelembe kell venniiik, hogy a mai
olvasok nagyreszt elektronikus szovegeket olvasnak, leginkabb az
interneten. Ehhez azonban mas jellegu, uj olvasasi keszsegeket,
strategiakat kell kifejleszteniiik. A z iskolanak fel kell vallalnia,
hogy a jovo olvasoit hozzasegitse e keszsegek fejlodesehez. E z pedig csakis a tanarok, a sziilok, a tanarkepzo intezmenyek, az iskolai vezetes, a politikai donteshozok es az oktataskutatok egyiittes
munkajaval, osszefogasaval valosulhat meg {IRA, 2002).
A fentieket felismerve tobb orszagban, igy peldaul Ausztraliaban, Finnorszagban, Irorszagban, Uj-Zelandon, az Egyesiilt
Kiralysagban es az Egyesiilt Allamokban is elindultak ezek a
valtozasok. Itthon meg joreszt elottiink alinak ezek a feladatok.
Az OLVASAs ALAPOZASA:
AZ OLVASASTECHNIKAI KESZSEGEK

A beszedhanghallas szerepe az olvasds folyamataban
A beszedhanghallas segitsegevel a beszedhangokat kiilonbozo
hangkornyezetekben is eszlelni tudjuk. A z elkiilonitest a hangok tulajdonsagai (komponensei) alapjan tessziik meg. A beszedhangok kiilonbozhetnek egymastol a kepzes jellemzoiben:
abban, hogy hoi a kepzes helye, milyen a kepzes modja. Tovabba a hangszalagok rezgesenek kiilonbozosegeben, az ejtes idotartamaban, es a hangkihallas folyamataban. E z a spontan fejlodo keszseg a beszed tanulasanak egyik feltetelekent mtlkodik.
Segitsegevel lehetove valik a szobeli kozlesek felfogasa, a hangzasi hasonlosagok ellenere a kiilonbsegek eszlelese. Amikor a
gyermek beszelni tanul, a beszedeszleles es a beszedertes oldalarol kapott informaciokat egyarant figyelembe veszi. Az artikulacios folyamat szabalyozasaban a beszedhanghallas kontroll
szerepet tolt be, igy az anyanyelv kepzesi szabalyai szerint kepzett beszedhangok egyik felteteleve valik. A folyamat pontos
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kezdesi ideje nem ismert, de nagyjabol harom-ot evet vesz
igenybe. A beszedhanghallas keszseg pereeptualis es nyelvi
szinten mtlkodik, a szabalyozas a nyelvi kommunikacioban
akusztikus eszleleti szinten valosul meg. De ezzel a fejlodesi folyamatnak meg nines vege, mert az optimalizalodashoz tobb evre van sziikseg {Fazekasne, 2006; Fazekasne es Jozsa, 2008).
A beszedhanghallas minosege befolyasolja a beszedhangok
kepzeset, a beszedeszleles es megertes folyamatat, az olvasast es
a helyesirast. A beszedhangok megkiilonboztetesenek seriilese
az egyik oka lehet bizonyos beszed-rendellenessegeknek (a beszed alaki kepzesi zavarainak), es akar a tiszta hangkepzes ellenere az olvasas-helyesiras gyengesegeinek, illetve zavarainak
(diszlexianak, diszgrafianak). A z idegen nyelv tanulasanak sikeressegeben is befolyasolo tenyezo, hogy a nyelvet tanulo menynyire eszleli a hangejtesi kiilonbsegeket, hogyan tudja tagolni,
es ez altal ertelmezni az idegen hangsorokat, szosorokat.
A beszederteshez nem sziikseges az egyes fonemak egyenkenti felismerese, mert azok a szofelismero rutin {Nagy, 2006b) elemeikent mtjkodnek. E z azt jelenti, hogy beszedertes a hangsor
nehany jellegzetessegenek a felismeres alapjan megtortenik
anelkiil, hogy minden beszedhangot kiilon kihallanank, megkiilonboztetnenk. A reszlegesen fejlett beszedhanghallas igy rejtve maradhat, legfeljebb direkt vizsgalati helyzetben deriil ki,
hogy a hangokat alkoto osszetevok megkiilonboztetese hianyosan miikodik. A z olvasas es a helyesiras tanulasa viszont ezaltal
jelentosen megneheziilhet {Fazekasne es Jozsa, 2008).
Az olvasashoz sziikseges hallasi kepesseg nem specialisan fonema termeszetii, hanem zenei hallasi kepesseggel is tarsul. A
beszedhanghallas es a zenei hallas kozott bizonyos hasonlosagok vannak. Kutatasok alapjan valosziniisitheto, hogy a zenei
kepessegek olyan kognitiv kepessegekhez kapcsolodnak, amelyek a fonologiai tudatossagban es az olvasasban is szerepet jatszanak. Tobb kutatas is kimutatta, hogy a korai olvasas fejlettsegeben meghatarozo szerepet jatszo fonologiai tudatossag es
beszedhanghallas specialis zenei kepzessel fejlesztheto. A jo ze-
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nei hangmagassag-megkiilonbozteto kepesseg elorejelzi az olvasas kesobbi eredmenyesseget is. Mindez azt mutatja, hogy „az
olvasastanitasban ujszeru lehetoseget nyujthat olyan fejleszto
zenei program kidolgozasa, amely az akusztikai-fonetikai analizis fejlodeset segithetne ovodaskorban es iskolaskorban, az olvasastanulas kezdeti szakaszaban". (Janurik, 2008. 310-311. o.).
A gyermekek akkor tanulnak meg helyesen olvasni es irni, ha
nemcsak globalisan eszlelik a szot, hanem hallasi figyelmiiket
annak elemeire, a beszedhangokra is osszpontositani tudjak, es
kepesek a hangsor analizalasara. A z olvasasi zavart/gyengeseget
alapvetoen meghatarozza a „fonol6giai deficit" {Csepe, 2005,
216. o.). A z ilyen gyermekek a hallasi ingereket rosszul elemzik,
beszedhanghallasuk fejletlen, zavart {Csepe, 2005). Akarmilyen
nyelven tanulunk meg olvasni, a fonologiai feldolgozas szintje
meghatarozza az iras-olvasas sikeresseget {Ramus, 2003). Az
elektrofiziologiai kutatasoknak koszonhetoen kidolgozott, uj
diszlexia modell szerint az olvasas sulyos zavarat a hallasi percepcio zavara okozza, nem pedig a beszedeszleles felsobb szintjei (szemantika, szintaxis, diskurzus): „Sokkal inkabb a hierarchia legalso szintjen talalhato fonologiai modul, a nyelv elemeit alkoto megkiilonbozteto hangelemek feldolgozasa, deficites
miikodese jatszik kitiintetett szerepet az olvasas es iras elsajatitasanak sikertelensegeben" {Csepe, 2002, 2. o.). A diszlexia egyik
kivalto oka az akusztikai elteres feldolgozasanak hianyossagaiban keresheto. A diszlexiasok egy reszenel bizonyos massalhangzokra, siilyosabb esetben a maganhangzokra vonatkozoan
is megjelenik ez a deficit. A massalhangzok kepzes helye szerinti elteresre (itt a frekvencia-osszetevok gyors idobeli valtozasat
kell eszlelniink) a diszlexiasoknal nem vagy csak alig keriil feldolgozasra {Csepe, 2006a, 2006b).
A tanulasban akadalyozott gyermekek olvasastanulasanak folyamataban sokszor talalunk a diszlexiahoz hasonlo tiineteket.
Esetiikben az olvasastanulas kezdo problemaja a fonema-grafema megfeleltetes, azaz alapvetoen a hang-betiikapcsolatok kialakitasa. A gyakorlatbol ismert teny, hogy esetiikben milyen
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sokaig bizonytalan a betufelismeres, es gyakori a betufelcsereles {Fazekasne es Jozsa, 2008).
A beszedhanghallas ket osszetevoje, a beszedhang felismeres
(fonologiai eszleles) es a beszedhang kiemeles (fonologiai mdatossag). A fonologiai tudatossag a szotagolast, a szo eleji es vegi
hangok felismereset es hangoztatasat, a beszedhanghallast, es a
beszedhangot jelolo betu egyezteteset jelenti {Nagy, 2006b). A fonologiai tudatossag kesobb alakul ki, mint a fonologiai eszleles. A
szavakon beliil az eredmenyes szofelismereshez az egyes hangok
differencialasa nem szigoru feltetel. A magyar nyelv fonetikus
irast hasznal, ezert az olvasas es iras eredmenyes elsajatitasahoz
nelkiilozhetetlen a hangzodifferencialas, azaz a beszedhangoknak
megfelelo betij (betiik, betiikombinaciok) kifogastalan elsajatitasa. A fonologiai tudatossag abban az esetben javul jelentosen, ha
az olvasastanulas kezdetet megfelelo hangtani elokeszites kiseri.
A gyakorlatok szisztematikussaga es intenzitasa olvasastanitasi
modszerenkent kiilonbozoek. H a a beszedhangok kiilonallo felismerese gyengen miikodik, a grafema-fonema kapcsolata nem lesz
stabil. A pedagogus altalaban a vizualis felismeres zavaranak mlajdonitja a bizonytalan betiifelismerest es megnevezest, holott
ezert a beszedhanghallas is felelos lehet. A fonematikus tagolas az
alap, a betiihasznalat pedig a felepitmeny. Az olvasastanulast kezdok egyszerre ismerik meg az alapot es a felepitmenyt. Sajnos a
gyakorlat altalanos sajatossaga, hogy a felepitmenyt tanuljak alaposan, az alap pedig esak mellektermekkent szerepel. Mig a betiihasznalatot folyamatosan kontrollaljak, addig a fonematikus tagolas ellenorzese nem tortenik meg {Kassai, 1998).
Az olvasastanulas kezdeten az olvasas betiirol betiire halad. A
dekodolas alatt nemcsak a hangot kell a megfelelo betilvel helyettesiteni, ez nem csupan egyszeru betil-fonema rendezes. A dekodolas ket osszetevoje szabalyok szerint, kolcsonosen alakitja egymast. A kialakult olvasas mar globalis milvelet, ahol a szokepeket,
szavakat az olvasas soran egesziikben fogjuk fel. A szavakban az
egymast koveto betiak azonban megtartjak onallosagukat.
A z olvasastanitasban jelentos szerepe van a hangos olvasas
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gyakorlasi idejenek is. De a dekodolasi folyamat helyettesitese
a hangosan olvastatassal, veszelyt is jelenthet: a gyermekek egy
reszenel megfigyelheto, hogy betanuljak az olvasott szoveget,
es amikor az olvasas mennyisege tobb a betanulhatonal, akkor
deriil ki a gyenge olvasasi szint, a dekodolas hianyossagainak
kovetkezmenye {Fazekasne es Jozsa, 2008).
Az elemi alapkeszsegek szerepe az olvasastanulasban
Az elozoekben ramutattunk, hogy a beszedhanghallas fejlettsege kritikus elofeltetele az olvasastanitas sikeressegenek. A beszedhanghallas fejlettsegerol a DIFER Programcsomagban szereplo beszedhanghallas teszt ad diagnosztikus kepet. A DIFER
Programcsomag (Diagnosztikus fej lodes vizsgalo es kriteriumorientalt fejleszto rendszer 4-8 evesek szamara; Nagy, Jozsa,
Viddkovich es Fazekasne, 2004a, 2004b) a beszedhanghallas mellett tovabbi hat elemi alapkeszsegek fejlettseget mutatja meg.
Ezek a kovetkezok: az iraskeszseg elsajatitasanak elofeltetele,
kritikus elemi keszsege az iigynevezett irdsmozgds-koordindcio. A
nyelvileg kozolt informaciok vetelenek egyik meghatarozo tenyezoje a reldcioszokincs fejlettsege, a matematikatanulase az elemi szdmoldsi keszseg fejlettsege, a tudasszerzes, a tanulas, gondolkodas kritikus feltetele pedig tobbek kozott a tapasztalati kovetkeztetes es a tapasztalati osszefugges-megertes fejlettsege. Az eredmenyes iskolai beilleszkedes, tanulas tovabbi donto kriteriuma
a tarsas kapcsolatok kezelesenek fejlettsege (kortarsakkal, felnottekkel), az un. szocialitds (elemi szocialis motivumok es keszsegek). Mindegyik keszseg eseteben bizonyitott, hogy a fejlettsege meghatarozo jelentosegii a sikeres iskolakezdeshez, iskolai
tanulashoz (Jozsa, 2007b).
Az SZTE Oktatdselmeleti Kutatocsoportjdnak keretei kozott longitudinalis kutatasi programunkkal vizsgaljuk, hogy az elemi alapkeszsegek iskolaba lepeskor merheto fejlettsege milyen mertekben hatarozza meg az olvasasi kepesseg fejlodeset. Osszesen
mintegy 5000 gyermek fejlodeset kovetjiik nyomon elso osztalytol kezdve, 2003-tol (Jozsa, 2004). E vizsgalat eredmenyei egyer-
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telmuve teszik, hogy a kevesse fejlett elemi alapkeszsegekkel iskolat kezdo gyermekek nagy valoszinuseggel kudarcra vannak
itelve az olvasastanulasban, az iskola nem tudja a fejlodesbeli elmaradasukat behozni. Az elemi alapkeszsegek iskolaba lepeskor
mert fejlettsege es a masodik osztalyos szovegertes kozott 0,52
erossegu korrelaciot kaptunk. A sziilok iskolai vegzettsege a
DIFER-keszsegekkel 0,46, a masodikos szovegertessel 0,42 szinten korrelal. Regresszio-analizis szerint a D I F E R elemi alapkeszsegei az olvasasi kepesseg fejlettsegeben megmutatkozo tanulok kozotti kiilonbsegek 23%-at magyarazzak meg, a sziilok
iskolai vegzettsege pedig a variancia 10%-aert felel. E ket tenyezo - sziilok iskolai vegzettsege es az iskolaba lepeskor mert keszsegfejlettsegi szint - mintegy egyharmad arany ban determinalja az olvasasi kepesseget (Jozsa, 2007b; Molndr, Jozsa, Molndr es
B. Nemeth, 2007). A tanulok, osztalyok fejlodesenek elemzesebol
az is megallapithato, hogy az iskolaba lepeshez kepest jelentos
fejlettsegbeli atrendezodesek mennek vegbe. A z osztalyok, tanulok egy resze az iskolaban toltott evek alatt elvesziti azt a fejlettsegbeli elonyet, amivel iskolakezdeskor rendelkezett. Ugyanakkor vannak olyan osztalyok, ahol a gyermekek sokkal jobban olvasnak masodik osztalyban annal, mint amit az iskolaba lepeskor
mert keszsegfejlettsegi szintjiik alapjan varni lehetne. Mindez
arra mutat ra, hogy az olvasaselsajatitas kezdeti szakaszaban a
pedagogusnak, az alkalmazott modszereknek jelentos szerepe
van az olvasastanitas eredmenyessegeben (Jozsa, 2007b). A z
eredmenyek megerositik tovabba azokat az erveinket is, amelyek szerint az iskolaba lepes idejen elkezdodo olvasas-iras elokeszito szakasznak hosszabbnak es atgondoltabbnak kell lenni
annal, amit ma a legtobb esetben tapasztalunk.
Hangoktol a szavakig
Az olvasastanitas hagyomanyos ertelemben az iskolarendszerben torteno elokeszito, betij-hang, majd grafema-fonema megfeleltetesi szabalyok tanitasat, a betiik osszeolvasasat, az olvasastechnika fejleszteset es az olvasasertes (szovegerto olvasas) kepes-

54

Jozsa-Stekldcs: Uj utak az olvasdstanitds kutatdsdban
segenek a kialakitasat foglalja magaban. Alapvetoen harom szakaszt kiilonboztetiink meg: az elokeszitesi, az elsajatitasi (rendszerkepzodes) es az automatizalasi (optimalizacios) szakaszt.
Az iskolaskor elotti irasbeliseg kutatasanak fontossaga jelentosen atertekelodott az elmult ket evtizedben. Ezt jol mutatjak a
legutobbi, 2007-es berlini Europai Olvasaskonferencia eloadasai is. A z ovodai iras-olvasas elokeszitesenek tekinteteben ket
egymastol eltero velemeny alakult ki a szakirodalomban. A z elso taborba azok tartoznak, akik a kivdrds (reading readiness) nezetet kepviselik. Szerintiik az ovodaskor nem alkalmas az iras-olvasas tanitasanak elokeszitesere, erre a gyermekek az iskolaskorukat elerve ernek meg. A masodik teoriat bontakozo irdsbeliseg
(emergent literacy) neven emlegeti a szakirodalom. Mindazok,
akik ezt a nezetet valljak, azt hangsulyozzak, hogy a gyermekek
az irasbeliseg szamtalan formajaval talalkoznak mar az iskolaskor elott, kiilonbozo szinten ugyan, de rendelkeznek nyelvi tudatossaggal, amelynek szerves reszet kepezi az irasbelisegre vonatkozo tudatossag. Ennek reszekent ismernek betuket, van nemi fogalmuk az olvasas-iras funkcioirol, es mindez a tudasuk
alapjat kepezi az olvasastanulasnak (McMahon, Richmond es ReevesKazelskis, 1998; Szinger 2007).
Ez utobbi iranyhoz kapcsolhato a D I E E R Programcsomag
mesekre epiilo ovodai, kisiskolaskori keszsegfejlesztese (Nagy,
2009). A gyerekek altal mar jol ismert, sokszor hallott mesekhez
olyan beszelgetesek tarsulnak, melyek a nyelvi-logika kiilonbozo elemeit fejlesztik (Nyitrai, 2009a, 2009b). A nyelvi-logikai
rendszer megfelelo fejlettsege elengedhetetlen feltetele a szovegertesnek. A meseknek, a meseelmenyeknek emellett az olvasastanulas motivacioja szempontjabol is jelentos szerepiik lehet. A
konyvek, a mesek nyiijtotta oromforras felerositheti az olvasas
elsajatitasara iranyulo motivaciot (Jozsa, 2007a). Ebbol a szempontbol is fontos tehat, hogy milyen mesekkel, milyen meselokkel talalkoznak a gyermekek az iskolaskort megeloz idoszakban.
Az iskolai olvasastanitas elokeszito szakaszaval viszonylag keves tanulmany foglalkozik. Ugyanez igaz a betiitanitasi szakasz-
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ra is. A m i ezen a teriileten fontos prioritassal bir, hogy a folyekony olvasas alapja a hatekony es automatikus szofelismeres. A
folyekonysagnak harom eleme erdemel kiilon emlitest. A z elsore ezek koziil mar utaltunk, ez a gyors es pontos szofelismeres.
Ennek fo pillere a fonema-grafema megfeleltetesi szabalyok automatizalodasa, aminek egyik alapja a gyakori olvasas. A masodik tenyezo a hangos olvasas eseten a prozodiai tenyezok ismerete, amely az olvasas kozben kell, hogy megjelenjen. E z azt jelenti, hogy el kell jutnia a gyermeknek arra szintre, hogy a jelentesre koncentralva, ertelmezve tudja felolvasni a szoveget. A
harmadik fontos eleme a folyekony olvasasnak maga a megertes, amely nelkiilozhetetlen tenyezo a szoveg olvasasaban, ateleseben. Csak akkor fordithato tobb kapacitas a jelentes alkotasara (a megertesre), ha a figyelmet nem koti le a szofelismeres, a
dekodolas agyi folyamata. Konnyen kikovetkeztetheto az is,
hogy amennyiben a prozodiai kepesseg fejlett, akkor jobban
mtlkodik a beszelt nyelv jellemzoinek atvitele az irott szovegre.
Ennek fejlesztesere ket utat nevez meg szakirodalom, az egyik
az onallo ismetles es gyakorlas modszere, a masik pedig az iigynevezett asszisztalt olvasas, ahol a gyermekek a tanart kovetik,
modellezni probaljak a folyamatot {Kuhn, Schwanenflugel, Morris, Morrow, Woo, Meisinger, Sevcik, Bradley, es Stahl, 2006).
Az olvasastechnika fejlesztese ugyancsak a kevesse kutatott
teriiletek koze tartozik, a kialakult modszerek nagyon hasonloak a kiilonbozo orszagokban. Wood es Algozzine (1994) a kovetkezo technikakat emelik ki a hatekony sag szempont jat figyelembe veve:
• Paros vagy segito olvasas: ket vagy tobb gyermek egyszerre
olvas (hasznos a nehezseggel kiizdo gyermekek szamara is).
• Dormogo olvasas: egy vagy tobb gyermek hangosan olvas, a
tobbiek kisebb hangerovel olvasnak egyiitt veliik.
• Suttogo olvasas: gondosan ejtjiik ki a szavakat, de suttogva
(egy gyermek hangosan, a tobbi igy koveti).
• Utanzo olvasas: a tanar felolvas egy rovid reszt, a szoveghez
illeszkedo, megvaltoztatott hangon, a kivalasztott gyermek-
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nek, gyermekeknek ezt kell utanozni a bemutatott modon es
tempoban,
• Olvasas korusban: segit fokozni a szoveg izgalmat, hangsulyozni egyes reszeket.
• Megszakitott nema-hangos, koveto olvasas: a tanar hangosan
olvas, a gyermekek neman kovetik, amikor a tanar elhallgat, a
gyermekek hangosan kimondjak a hianyzo szot/szavakat.
A szerzok a felsoroltak bemutatasa mellett kiemelik, hogy
fontos a valtozatossag. A tobb kiilonbozo modszer, strategia alkalmazasa, ezek valtogatasa, kombinalasa.
SZOVEGERTES

A hatekony szovegerto olvasds feltetelei
Az olvasastanitas teriileten beliil a nemzetkozi szakirodalom
legfrekventaltabb teriilete a szovegertes hatekonysaganak vizsgalata. A kutatok tobb szempontbol is vizsgaljak, hogy milyen
tenyezok befolyasoljak a szoveg megerteset, illetve hogyan lehet a szovegerto olvasast minel eredmenyesebben tanitani. E n nek okat leginkabb abban kereshetjiik, hogy a szovegertest vizsgalo felmeresek nagyon sok orszagban drasztikus visszaesest jeleztek, ami tarsadalmi szempontbol is tobbfele veszelyt jelez.
Egy amerikai tanulmany megfogalmazasa szerint a tizenevesek
ugy lepnek be az uj evezredbe, hogy soha a tortenelem soran
nem tapasztalt kovetelmenyekkel szembesiilnek az irasbeliseg
teren, mikozben az olvasasi kepessegiik minden eddiginel roszszabb eredmenyt mutat {Bean, Bean es Bean, 1999).
A N A E P {National Assesment of Educational Processes) 1998-ban
publikalt felmerese szerint a jo olvaso az, (1.) akinek pozitiv
hozzaallasa van az olvasashoz, (2.) eleg folyekony an olvas, hogy
az olvasottak jelentesere koncentral jon, (3.) felhasznalja, amit
tud ahhoz, amit olvas, (4.) az olvasottak jelenteset a szoveg kritikai ertekelesevel arnyalja, elvonatkoztatja, kiterjeszti, alakitja.
(5.) A jo olvaso hatekony olvasasi strategiak variacioit hasznalja, hogy fokozza es kivetitse sajat szovegerteset. (6.) A jo olvaso
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kiilonbozo szovegeket kepes elolvasni kiilonbozo celok elerese
erdekeben {NAEP, 1998, 9. o.). A felsorolasbol talan az otodik
pont erdemel nemi kifejtest, az olvasasi strategiak hasznalata
ugyanis a szovegertes szempont jabol kiemelt hangsulyt kapott
az elmult evekben, ezt tobb helyen is olvashatjuk, a kesobbiekben meg visszateriink erre.
Egy hasonlo profilii vizsgalat szerint a fejlett szovegertesi kepesseg a kovetkezokon alapul: (1.) gyakori erintkezes az irasbeliseggel, (2.) fejlett beszedkeszseg, gazdag szokincs, (3.) hatekonysag, eredmenyesseg (kompetensseg) erzese a szovegek
kapcsan szocialis interakciok soran, (4.) hatekony szofelismeres,
(5.) hatekony szovegertesi strategiak hasznalata. Fontos megallapitasa a szerzonek, hogy a felmeres szerint ezek koziil barmelyik fejlesztese pozitiv hatast gyakorol a szovegertesi kepessegre {Pressley, 2000). A szerzo megjegyzi meg, hogy a motivacio
kardinalis kerdes a szovegertes kepessegenek fejleszteseben, i l letve, hogy hasonlo jelentoseggel bir a narrativ es informativ
szovegek hozzaferhetosege az olvaso szamara.
Block, Gambrell es Pressley a 90-es evek masodik felenek a hatekony szovegertes tenyezoire vonatkozo vizsgalatait osszegezve
megallapitja, hogy a jo olvasot a kovetkezok jellemzik: (1.) kapcsolatot teremt a relevans elozetes tudas es az olvasottak kozott,
(2.) gondolkodasi folyamatot, eljarast valaszt, (3.) mentalis kepeket alkot, (4.) kerdeseket tesz fel, (5.) kovetkeztet, (6.) osszefoglal, (7.) belatja, hogy mit ert meg es mit nem, (8.) felszamolja a zavaros dolgokat. Mindezek fontossagat, es az elkovetkezo
kutatasok jelentoseget ertekeive a szerzok megallapitjak, hogy
az olvasasertes kutatasanak, oktatatasanak prioritast elvezo
nemzeti iigynek kellene lenni {Block, Gambrell es Pressley, 2002).
Sok tovabbi kutatasi eredmeny latott napvilagot ebben a temaban. Ugy veljiik azonban, hogy mar az itt felsoroltak is jol demonstraljak azokat a tenyezoket, amelyek fontossagarol szakmai konszenzus sziiletett az elmult evtizedben.
Roller (2002) az olvasasi kepesseg fejlesztesevel kapcsolatban a
kovetkezo dilemmakat, kerdeseket vetik fel:

58

Jozsa - Stekldcs: Uj utak az olvasdstanitds kutatdsdban
• Fejlodes: Hogyan illeszkedjen egy-egy oktatasi szakasz a fejlodesi folyamat egeszebe? Leteznek-e az olvasas fejlodesenek
szakaszai, stadiumai?
• Motivdcio: Milyen oktatasi modszerek teremthetik meg a
sziikseges motivacios alapot a kozoktatas egyes szakaszaiban?
• Egyeni kiilonbsegek: Hogyan alkalmazkodhatunk a tanulok
egyeni sziiksegleteihez a kozoktatas keretein beliil? Hogyan
kezelhetoek az egyre sokszinubb tanuloi csoportok?
• Idoproblemdk: Hogyan kezelhetok az idokorlatok, az eltero tanulasi idosziiksegletek a kozoktatas kereteinek megtartasa
mellett?

Metakognicio, olvasasi strategiak
A metakognicio fogalmaJohn Flavoell nevehez kotodik. 1979-ben
megjelent munkajaban ir eloszor errol a fogalomrol, szerinte a
metakognicio a kognitiv jelensegekrol alkotott mdas es azok megismerese. A z altala megalkotott modell mar magaban foglalja
metakognitiv tudast es tapasztalatot. Nezete szerint az elobbi az
utobbibol szarmazik. Flawell kiemeli tovabba, hogy a metakognitiv gondolkodas elore megfontolt, tervezett, szandekos, celorientalt es jovore vonatkozo mentalis viselkedes, tehat eredmenyesen hasznalhato a kogniciora epiilo feladatok megoldasanal
{Flawell, 1979). A metakognicio mdatossag es tudas az egyen sajat mentalis folyamatairol, mindarrol, hogy hogyan tudja kivetiteni, szabalyozni es iranyitani ezeket a sajat celja erdekeben
{Harris es Hodges, 1995). A z olvasas mint mentalis folyamat ezek
szerint feltetelezi az olvaso reszerol, hogy kivetiti, szabalyozza es
iranyitja magat a folyamatot, vagyis minel fejlettebb az olvaso
metakognitiv tudasa, annal jobban kepes megerteni az olvasott
szoveget. Ezt a tezist azota szamtalan kutatas igazolta.
A hatekony szovegerto olvasas a makro- es mikrofolyamatok
es az elozetes tudas interakciojabol all, ami azt eredmenyezi,
hogy az olvaso mentalis kepet alkot a szovegrol {Raphael, 1986).
Olvasas kozben az elozetes tudasa es a szerzett informaciok kozotti osszefiiggeseket tarja fel az olvaso.
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Ennek az osszetett folyamatnak a megvalositasahoz tobb reszfolyamat osszehangolasanak a kepessege sziikseges, amiben a figyelem, a munkamemoria kulcsszerepet jatszik. E z utobbi kapacitasa azonban limitalt. A z olvasonak ezert folyamatosan
donteseket kell hozni, hogy befolyasolja a szovegertest: mely
elemek, gondolatok fontosak, mikor olvasson iijra egy reszt.
Ezek a folyamatok a kognitiv forrasok elosztasat igenylik. A z
egesz olvasasi folyamatot tehat akkor tudjuk a maga komplexitasaban megerteni, ha a metakognicioba agyazzuk be, mert a
szoveg megertese osszeomlana folyamatos monitorozas nelkiil.
E z mind a harom olvasasi szakaszban igaz: (1.) felkesziiles az olvasasra, (2.) jelentes konstrualas az olvasas alatt (3.) az olvasottak atgondolasa, reflektalas az olvasottakra {Pressley, 2002).
Baker es Brown (1984) szerint a metakognicio egyreszt a kognicio ismeretebol, masreszt a kognicio szabalyzasabol all. E z t a
megallapitast kifejtve a szerzok arra a megfigyelesre jutnak,
hogy az olvaso kognitiv tudasa a sajat kognitiv forrasaira, az olvasasi feladatra vonatkozo ismeretekbol, valamint a ketto kozti
kompatibilitas ismeretebol all. A metakognitiv olvasasi kepessegek ismertetese kapcsan kifejtik a szerzok, hogy az olvasas szabalyzo mechanizmusa az eletkor elorehaladtaval fejlodik. Magasabb evfolyamon egyre jobban terveznek es foglalnak ossze a
tanulok. A metakognitiv ismeretek, kepessegek, olvasasi strategiak tanitasa a gyakorlatban harmadik osztalyos kortol tijnik
eredmenyesnek.
A kognitiv strategiak elnevezes alatt a szakirodalom azokat az
egyen altal szandekosan kivalasztott cselekveseket erti, amelyek
a kitijzott eel megvalositasa erdekeben tortennek {Paris, Wasik es
Turner, 1991). Ezzel osszhangban A/w^j-/ az olvasasi strategiakat
a kovetkezokeppen definialja: „Az olvasasi strategia az olvasas
celja erdekeben, a kivalasztas, a vegrehajtas es a monitorizalas
szandekosan alkalmazott kognitiv folyamata." {Almasi, 2003, 5.
o.). A jo strategiahasznalokat a kovetkezok jellemzik: (1.) kiterjedt hattertudas, (2.) motivaltsag, (3.) a metakognitiv faktor ismerete (ez egyarant vonatkozik a deklarativ, a proceduralis es a
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kondicionalis tudasra), (4.) tobb olvasasi strategia birtoklasa,
(5.) az olvasasi feladat analizalasanak kepessege, azaz az olvasasi eel erdekeben a legjobb strategiak kivalasztasa {Pressley,
Symons, Snyder es Cariglia-Bull, 1989).
A legfontosabb olvasasi strategiak megnevezese szempont jabol egysegesnek tunik a szakirodalom, esupan nehany kisebb
kiilonbseget tapasztalunk. Keene es Zimmermann (1997) a kovetkezo strategiakat tartja a leghatekonyabbnak a szovegertes
szempontjabol: (1.) elozetes tudas aktivalasa, (2.) az informaciok rangsorolasa, (3.) a szoveg es a szerzo kerdezese, vagyis kerdesek feltetele olvasas kozben a szerzohoz, a szoveg gondolataival kapcsolatban (4.) kiilonbozo erzekszervi kepek elohivasa,
(5.) kovetkeztetes levonasa, (6.) iijra elmondas vagy szintetizalas, (7.) javito strategiak hasznalata, vagyis sajat olvasasi hibaink
kijavitasa, ezek lehetosegeinek ismerete.
H a a hatekony szovegerto olvasas felol kozelitjiik meg az olvasas folyamatat, akkor beszelniink kell olvasas elotti, alatti es
utani strategiakrol, magat a folyamatot Paris, Wasik es Turner
(1991) igy reszletezi:
• Felkesziiles az olvasasra:
- Az olvasas celjanak a tisztazasa,
- A szoveg atfutasa, hogy informaciot szerezziink a szoveg
hosszusagarol, szerkezeterol,
- Az elozetes tudas aktivalasa.
• Jelentesalkotas olvasas kozben:
- Szelektiv olvasas: irrelevans informaciok gyors olvasasa, fontos informaciok, nehez, erdekes szoveg ismetelt atolvasasa,
- Legfontosabb gondolatok meghatarozasa,
-Joslasok,
- Kovetkeztetesek,
- Ertelmezes es ertekeles,
- A gondolatok integralasa a szoveg osszefiiggeseibe,
- A megertes monitorozasa.
• A z olvasottak attekintese, reflektalas a szovegre:
- Kerdesek megfogalmazasa a megertes eel jabol,
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- A hasznalt strategiak felidezese,
- Osszefoglalas.
Mindezekbol jol lathato az is, hogy a metakognitiv tudas es
kepessegek szorosan osszefiiggenek az olvasasi strategiak hasznalataval. A z olvasas celjanak es modjanak kivalasztasahoz, sajat megertesi folyamatunk figyelemmel kiseresehez, valamint
az olvasas utani osszegzeshez alapfeltetel a tudatos nyelvi-kognitiv viselkedes, onmagunk kontrollalasa es monitorizalasa. E n nek felismerese a nyolcvanas evekben tortent meg, azota jelentos eredmenyek sziilettek. A z elmiilt ket evtized tapasztalatai
azt is egyertelmiien bizony it jak, hogy a korszerii szovegerto olvasas tanitasa a metakogniciora alapozott olvasasi strategiak tanitasara epiil {Csikos, 2007; Csikos es Stekldcs, 2006).
Block, Gambrell es Pressley (2002) a szovegerto olvasas tanitasanak fejleszteserol irott munkajaban osszefoglalja mindazokat a
megfigyeleseket, tapasztalatokat es javaslatokat, amelyek szerintiik a legfontosabbak ezen a teriileten. A szerzok szerint
mindezek a kovetkezok:
• A szovegertes hatekony fejlesztese valtozatos szovegekre epit.
Eelhasznal tudomanyos ismeretterjeszto es elmenyt kinalo szovegeket. E z utobbi tartalmaz egyarant realis es fiktiv elemeket.
• A szovegertes hatekony tanitasanak tartalmaznia kell a szovegertes modellezeset. -Lehetoseget kell adni a gyermekeknek
ezek onallo gyakorlasra. A tanaroknak explicit modon meg
kell mutatniuk, hogy a diakoknak mit kell tenniiik a jobb szovegertes erdekeben.
• A kelloen felkesziilt tanarok legalabb 30 olyan kognitiv,
metakognitiv elemet tanitanak meg diakjaiknak, amely elosegiti a szovegertest.
• A tanulok gyorsabban sajatitjak el a szovegertes kepesseget,
ha a tanitasi folyamat tartalmaz tanar es diak egyiittmiikodesen alapulo beszelgetest; tanar-olvaso csoportot, ahol a tanarok es a tanulok is tanitjak egymasnak a szovegertesi folyamataikat; valamint a tanulok altal vezetett hangosan gondolkodasra epito szovegfeldolgozasokat.
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• A tanulok nem tudjak uj olvasmanyokra konnyen transzformalni a szovegertesi strategiaikat. A strategiak hasznalatat direkt instrukciokkal kell segiteni.
• A z ertekelesi standardoknak, es az ezekre epiilo mereseknek
ki kell terniiik arra, hogyan szabalyozzak a tanulok sajat szovegerto folyamataikat.
• Mindennek elosegitesere az Egyesiilt Allamokban legalabb 40
szovegertest tanito program all rendelkezesre.
A fentiekkel szoros osszefiiggesben tobben is kiemelik, hogy
sokkal hangsulyosabbnak kellene lenni a metakognicio tanitasanak az iras-olvasas tanitasanak folyamataban. Celkent fogalmazhato meg, hogy irasbeliseghez kotodo tevekenysegek soran
fejlesszek a gyermekek metakognitiv tudatossagat es onszabalyozasat {Csikos es Stekldcs, 2006). Az onszabalyzo folyamat tanitasanak alapja a metanyelvi tudatossag kialakitasa, fejlesztese,
ezt koveti a feladat analizalasa, majd annak elemzese, hogy
mely reszei lesznek nehezek a gyermekeknek. A tanitas soran
fontosnak tart jak azokat a gyakorlati tanacsokat, otleteket, melyek segitik a gyermeket a feladat megoldasaban {Samuels, Ediger, Willcutt es Palumbo, 2005).
Az Egyesiilt Allamokban folytatott szeleskorii kutatatas osszegzeseben a National Reading Panel (2000) het olyan modszert, teny ezot nevezett meg, ami bizonyitottan hatekony an fejleszti a
szovegertest. Ezek a kovetkezok:
• a szovegertes monitorizalasanak strategiaja,
• kooperativ tanulas,
• grafikus szervezok alkalmazasa,
• a szoveg, a tortenet szerkezetenek felfedezese es leirasa,
• az olvasott szovegre vonatkozo kerdesek megfogalmazasa,
• a szovegre vonatkozo kerdesek megvalaszolasa,
• a szoveg osszefoglalasa.
E z a felsorolas azert lehet tanulsagos szamunkra, mert a hazai
oktatasi gyakorlatban ezek koziil keves rendelkezik hagyomanyokkal. Ugyanez mondhato el a metakognitiv folyamatok valamint az olvasasi strategiak tanitasarol.

63

Az

O L V A S A S

V E D E L M E B E N

Sweet es Snow (2002) a kovetkezo problemakra hivjak fel a figyelmet:
• A szovegertes tanitasanak hatekonyabba tetelehez a tanoraknak kognitiv es szocialis szempontbol is strukturaltabbakka
kell valniuk.
• A gyermekek jelenleg nem tudjak transzferalni onalloan a
strategiai gondolkodast, ezt segiteni kellene.
• A tanaroknak azt kell megmutatniuk, hogyan alkossak meg a
gyermekek a szoveg jelenteset onmaguk szamara.
• H a a tanar tul dominans, akkor a diakok nem valnak onszabalyozova, nem tanuljak meg hasznalni a kepessegeiket ezen a
teren.
• A z adekvat modszerek tanitasa javitja a szovegertest, az inadekvat azonban ronthatja azt.
H A T E K O N Y OLVASASTANITASI

MODSZEREK

A GYAKORLATBAN

A kovetkezokben attekintiink nehany olyan, a fentiekben bemutatott elmeleti hatteren alapulo oktatasi modszert, amely
nemcsak a gyakorlatban bizonyitotta hatekonysagat, hanem a
kutatasok eredmenyeinek tiikreben is megallta a helyet.
Tobb mas olvasastanitasi program alapjat is kepezi az l E P C
elnevezesij modszer, amely az Imagine, Elaborate, Predict,
Confirm szavak roviditesebol szarmazik (Wood, 2001). A technika lenyege, hogy a gyermekek olvasas elott es kozben minel
reszletesebben elkepzelik, hogy mi fog tortenni a szovegben
(imagine). A kialakult gondolataikat, mentalis kepeiket tobb
formaban is kifejezik, elmondjak ( e l a b o r a t e ) . h o g y mi
fog tortenni az olvasmany hatralevo reszeben (predict), majd elvetik, vagy megerositik ezeket a joslataikat (confirm).
Onallo programmal nem rendelkezik ugyan, de feltetlen emlitest erdemel az iigynevezett SIS-modszer {Sensory Imaging System), amely alapja, hogy minel tobb erzekszerv bevonasara torekszik, amely segitsegevel a gyermekek konnyebben alkotnak
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mentalis kepet a szovegrol. E z az eljaras kiilonosen eredmenyes
az olvasasi nehezsegekkel kiizdo tanulok eseteben (Wood, 2001).
A harmadik modszer, amit megemlitiink tobbek kozott Janice
Almdsi nevehez fijzodik, es a „Tdrs dltal vezetett beszelgetes" (Peer
Led Discussion) nevet viseli. Legrovidebben ugy foglalhatjuk
ossze, hogy a gyermekek velemeny et nagy tiszteletben tartja, es
amennyiben a szovegbol az valoban kovetkezhet, feltetleniil elfogadja. E z az eljaras batoritja a gyermekeket a velemenyalkotasra, emellett kialakitja benniik a tobb olvasat lehetosegenek
felismereset, amely az onallo jelentes megalkotasanak egyik
alapfeltetele {Almasi, 2002).
A fentiekben ismertetett tenyekre, eredmenyekre, illetve a kesobbiekben bemutatando gyakorlati tapasztalatokra alapozva
Magyarorszagon is kialakitottunk egy modszert, amely hatekonysagat egy kiserleti fejleszto program kereteben vizsgaltuk,
vizsgaljuk meg. Ennek tanulsagai szerint a metakogniciora epiilo olvasasi strategiak tanitasaval jelentosen fejlesztheto a szovegertes kepessege a mi oktatasi rendszeriinkbe is {Stekldcs, 2006).

Tranzakcios olvasdsstrategia-tanitds
Pressley es munkatarsai megvizsgaltak, hogy melyek azok a tenyezok, amelyek pozitiv hatast gyakoroltak az olvasasi strategiak tanitasa folyamataban. A kovetkezo megallapitasra jutottak:
a vizsgalatok azokban az esetekben szamoltak be sikerekrol,
ahol a tanarok egyidejijleg keves strategiat tanitottak meg, es
ezek gyakorlati alkalmazasat elmagyaraztak a gyermekeknek.
Elmondtak, hogy mindezeket mikor es hogyan kell hasznalni,
majd a tanar iranyitasaval kozosen begyakoroltak mindezt. Ott
miikodott tovabba jol a strategiak tanitasa, ahol a diakoknak lehetosege volt bemutatni es elmagyarazni egymasnak, hogy hogyan hasznal jak ezeket olvasas kozben. A sikeres oktatashoz
hozzajarult az is, hogy a tanarok gyakran neveztek neven az altaluk tanitott, hasznalt strategiakat. A z ilyen osztalyokban jol
lathato volt a gyermekek rugalmassaga a strategiak hasznalataban. Fontos tenyezonek tartjak a tanulmany szerzoi azt is, hogy
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a tanarok folyamatosan ereztettek a gyermekekkel, hogy a gondolataik, otleteik fontosak. A szerzok ezt a tanitasi format tranzakcios strategiatanitasnak (transactional strategies instruction) neveztek el. Ennek pozitiv hatasat a szovegertes fejlodesere tobb
tanulmany igazolta. {Pressley, El-Dinary, Gaskins, Schuder,
Gergman, Almasi, es Brown, 1992)
Block (1993) mindehhez hozzafuzi, hogy a strategiai tudas es a
szovegertes fejlesztese akkor hatekony, ha a diakok kiemelik a fo
gondolatokat, osszefoglalnak, kovetkeztetnek, magyaraznak, ertekelnek, problemakat oldanak meg es kreativan gondolkodnak.
Az altala ismertetett harmincket hetes programban, hetente ket
orat foglalkoztak a gyermekekkel. Ezek az orak ket reszbol alltak: (1.) a tanar elmagyarazta es bemutatta szovegerto strategiat,
(2.) a diakok alkalmaztak azt a kivalasztott szovegen. A kontroll
csoporthoz kepest a kiserleti csoport jobb eredmenyt mutatott a
szovegertes es a szokincs fejlodese teriileten egyarant. A kiserlet
pozitiv hatast gyakorolt ezen kiviil a strategiak transzferalhatosagara, a kritikai gondolkodas es az onertekeles fejlodesere is.

Tanitas a sikeres intelligencidert
A tanitdsa a sikeres intelligencidert (Teaching for Succesful Intelligence, TSI) elnevezesii program Sternberg haromelemu intelligencia elmeletebol indul ki. Izolalt tenyek tanitasa helyett szintetizalva, integral va fejleszti az intelligencia harom fo komponenset
{Sternberg, 1997). E harom osszetevore egyforma hangsiilyt helyez. (1.) hzanalizdlds kepessege: elemzes, osszehasonlitas, ertekeles. Ugyanilyen fontos szerepet kapnak a programban (2.) az
alkalmazdsi kepessegek: a tudas gyakorlati alkalmazasa kiilonbozo szituaciokban, valamint (3.) a kreativ kepessegek: eredeti gondolatok, felfedezesek es belso kepek alkotasa. E z a szemlelet nagyon jol beagyazodik a szovegertes tanitasanak folyamataba, hiszen itt is egyforma szerepe van mindharom osszetevonek.
Ezekre a gondolatokra alapozva sziiletett meg az a kutatasi
program, amely az iskolakban vizsgalta meg a fentiek gyakorlati megvalositasanak lehetosegeit. A kutatasban resztvevo negye-
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dik osztalyos gyermekek ebbol az osszetett nezopontbol (analitikus, alkalmazas es kreativ) probaltak ertelmezni az olvasott informaciokat. A z olvasas soran peldaul ehhez hasonlo kerdeseket
kaptak: „Hasonlitsd ossze a ket szereplot!" (analitikus kepesseg
fejlesztese) „Ez a szereplo emlekeztet teged valakire, akit szemelyesen is ismersz?" (alkalmazasi kepesseg fejlesztese) „Kepzeld el, mi tortent volna, ha ez a szereplo nem igy viselkedik!"
(kreativ kepesseg fejlesztese). A szovegertesi eredmenyek a
program sikeressegerol tanuskodtak. Emellett a programban
resztvevo gyermekek az atlagosnal sokkal jobban tisztaban voltak erossegeikkel es gyengesegeikkel az olvasasertes teren {Grigorenko,Jarvin es Sternberg, 2002).

Reciprok tanitas
A reciprok tanitds fogalma Palincsar es Brown (1984) nevehez
kotodik, a kutatasi eredmenyek gyakorlati alkalmazasanak kituno peldaja. A nyolcvanas evek kozepen megsziiletett modszer
alapja, hogy elmondatja, kivetitteti a gyermekek ismereteit, velekedeseit a sajat olvasasi folyamataikrol. Ezaltal nemcsak maguk a gyermekek monitorizaljak az olvasasra vonatkozo
metakognitiv tudasukat, de a tanar is tudomast szerez errol.
A szovegertes tanitasat negy kulcsfontossagu olvasasi strategiara alapozza, ezek a kovetkezok: joslds, kerdesek feltetele, tisztdzds,
bsszefoglalds. Ezeket a strategiakat newel lattak el. A gyermek
ugy ismerik oket, mint peldaul „Nagyszerii negyes'' (Fabulous
four) vagy „Legyela tandrF' (Be the teacher!). A tanulas elso szakasza frontalis osztalymunkaval kezdodik, amikor a tanar a szoveget olvas va kivetiti sajat gondolatait, alkalmazott strategiait.
A kovetkezokben a gyermekek maguk teszik ezt meg a tanar iranyitasaval, majd fokozatosan anelkiil. Idokozben gyakoribb lesz
a esoportmunka, gyakran hasznaljak a kooperativ tanulas modszeret. A szoveg feldolgozasa kozben a gyermekek a negyes csoportokban a jos, a kerdezo, a tisztazo, az osszefoglalo szerepeket
kapjak. A szerepkoroknek megfeleloen segitseget kapnak, illetve adnak. A josnak peldaul olyan mondatokat kell megfogal-
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mazni vagy megfogalmaztatni, amelyek igy kezdodnek: Azt
gondolom... Szerintem... Arra szdmitok... Fogadni mernek... Ugy
kepzelem el... Ugy erzem...
A munkaformat illetoen harom modszerrel dolgozik a tanar.
Amikor az egesz osztaly egyiitt dolgozik, akkor alakitjak ki a kozos nyelvhasznalatot, a fogalmakat (y/hole Classroom). Ilyenkor
van lehetoseg az olvasasi strategiak bemutatasara, modellezesere, a modszer begyakoroltatasara. A masodik munkaforma,
amint emlitettiik mar, az iranyitott csoportokban folyo tanulas
{Guided Reading Groups), a harmadik pedig az irodalmi olvasokor {Literature Circle) kialakitasa. E z utobbiban fontos szerepe
van a mar emlitett Tars altal iranyitott beszelgetesnek, a velemenynyilvanitasnak, ervelesnek, meggyozesnek.
A reciprok tanulas fobb jellemzoit igy foglalhatjuk ossze:
(1.) hangos gondolkodas (think-aloud), (2.) metakognitiv tudas
es kepesseg fejlesztese, (3.) kooperativ tanulasi technikak. A reciprok tanitas legfobb pozitivumai mindemellett a gyermekkozpontusag, a valtozatossag, a jatekossag es a tudomanyos megalapozottsag {Oczkus, 2006).

Szovegfeldolgozo kepessegfejlesztes,
olvasdsfejksztes, SZOVEGFER
Az olvasasi kepesseg, a szovegertes fejlesztesenek hatekony
modja lehet, ha az egyebkent is elolvasasra varo szovegek mint peldaul a tankonyvi szovegek - feldolgozasaval vegezziik a
fejlesztest. E z azt jelenti, hogy a szovegertes fejlesztesehez nem
sziikseges tovabbi, specialis tanorak beiktatasa: a fejlesztes a hagyomanyos tanorai keretek kozott elvegezheto. Meghozza
olyan szovegekkel, amiket egyebkent is elolvasnanak a tanulok.
Ehhez csak az sziikseges, hogy a nem magyar szakos pedagogusok is kello gyakorlatra - es persze szakmai nyitottsagra - tegyenek szert a szovegertes fejlesztese teren.
A kovetkezokben azt mutat juk be roviden, hogy a szovegfeldolgozo kepessegfejlesztes ( S Z O V E G F E R ) elnevezesii programunkban hogyan valosul mindez meg. A fejlesztesi koncepcio Nagy
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Jozsef (2007) elmeleti modelljere epit. A z alabb bemutatando
modszerek, fejleszto feladatok kiserleti kiprobalasa O T K A tamogatassal folyamatban van {Pap-Szigeti, Zentai es Jozsa, 2006).
A fejleszto kiserlet elso evenek eredmenyei egyertelmuen megmutattak, hogy ez a fejlesztesi modszer mind a szovegertes,
mind a gondolkodasi kepessegek fejlesztese teren hatekony
(Jozsa, 2005; Pap-Szigeti, 2007, 2009).
A tankonyvi szovegeket feldolgozo fejlesztest ket fazisban vegezziik: (1.) A z elso lepes egy teljes tanorat kkevo szovegfeldolgozo olvasdsfejksztes. Ennek kereteben a tanulok megismerik a szovegben szereplo fogalmakat, gondolatokat, megertik a szoveg elsodleges jelenteset. (2.) Az ezt koveto hat-het tanoran keriil sor a
szovegfeldolgozo gondolkoddsfejksztesre. Ezeknek a tanoraknak az elso nehany perceben a tanulok a mar ismert szovegre epiilo, gondolkodasi kepessegeket (rendszerezes, osszefiigges-megertes,
kovetkeztetes, kombinalas) fejleszto feladatokat oldanak meg. E z
utobbi oraknak a tovabbi reszeben - a szokasos modon - iij tananyagot dolgoznak fel a tanulok, ezekbol az orakbol tehat csak az
orak elso par perce kapcsolodik a fejleszto programhoz.
A szovegek elso, teljes tanorat igenybe vevo feldolgozasat frontalis oravezetessel vegzik az osztalyok. Ez lehetoseget ad a megerteshez sziikseges eloismeretek megletenek/hianyanak a feltarasara, a szoveggel kapcsolatos ismeretlen vagy kevesse ismert fogalmak, kifejezesek megbeszelesere. A feladatok megoldasa kezdetben szinten tanari segitseget igenyelhet, kesobb azonban
egyre nagyobb teret kaphat az egyeni munka es a kooperacio. A
csoportok kialakitasa a pedagogusok iranyitasaval zajlik, erdemes azonban a kialakitas szempontjait, lehetseges mod j ait megismerni. Ebben segithet Spencer Kagan (2004) modszertani konyvenek magyar forditasa. A csoportok letszamakent Benda Jozsef
(2002) harom-ot fot javasol, Kagan (2004) a negyfos csoportok
mellett sorakoztat fel erveket. A javasolt teremelrendezes negyhat fobol alio csoportok eseten jol alkalmazhato. Ugy veljiik, a
kiilonbozo modszerek (frontalis, kooperativ, egyeni) valtozatos
alkalmazasa motivaloan hat a tanulokra, ezaltal noveli a fej lesz-
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tes eredmenyesseget {v6. Jozsa es Szekely, 2004). Kiserletiink soran olyan teremelrendezest alakitottunk ki, amely egyidejuleg
alkalmas mindezen munkaformak megvalositasara.
A szovegfeldolgozo olvasasfej lesztes elso lepesekent - tortenjen ez akar tortenelem vagy termeszetismeret oran - kozel egy
teljes tanorat szentelnek a tanulok az uj, feldolgozasra szant szovegnek. A tanarok ekkor tobbszor is elolvassak, elolvastatjak es
ertelmezik a szoveget a tanulokkal. A szoveg feldolgozasat, ertelmezeset a szavak szintjetol indulva lepesenkent a szoveg egeszenek megerteseig fokozatosan vegzik. A szovegfeldolgozo olvasasfejlesztes lepesei osszefoglalva az 1. tdbldzatban kovethetok
nyomon (a temaban 1. Cs. Czachesz, 1998).
A szokincs mennyiseget es minoseget sok olvasassal lehet a
leghatekonyabban fejleszteni. Emellett a szokincs is jelentos
mertekben hozzajarul a szovegerteshez, segiti a fogalomrendszer kiepiileset, boviileset. Passziv szokincsiink fejlodese kimondottan a szepirodalmi mijvek altal fejlodik, illetve elemei az
irodalmi neveles altal aktivizalodnak leginkabb. E z alapjan nyilvanvalo, hogy szokeszletiink novekedese szoros osszefiiggesben
van az olvasasi kepesseg fejlettsegevel, az olvasott miivek miifajaval, az olvasas gyakorisagaval es egyeb olvasasi szokasokkal.
Mikozben uj szavakat olvasunk, iij fogalmakat sajatitunk el,
vagy a mar meglevo fogalomkeszletiink boviil azaltal, hogy az
ismert szavakhoz es fogalmakhoz iij tulajdonsagokat, viszonyokat kapcsolunk. Minel tobbfele kontextusban olvassuk a szavakat, jelentesiik annal arnyaltabb lesz, ujabb olvasasra ismet modosulhat a jelentes. Igy a folyamatos olvasassal sziinteleniil alakul tudasunk, fogalomrendszeriink is {Cs. Czachesz, 1998).
A fejleszto programunkban a kevesse ismert szavak, fogalmak kiemelese a szokincsfejlesztest szolgalja. Ezek a feladatok tantargytol
es temakortol fiiggetleniil egysegesek, csak a konkret tankonyvi
szoveg valtozik. Az ismeretlen fogalmakat onalloan keresik ki a
gyermekek a szovegbol, megjelolik, leirjak oket. Azert kiilonosen
fontos, hogy az ismeretlen szavakat mindig onallo munkaban
emeljek ki, mert sokszor olyan szavak jelentese is nehezseget
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Lepes

Tevekenyseg

Cel

Elokeszites

az ora temajanak ismertetese
nehany mondatban

a tanulok erdeklodesenek felkeltese,
rahangolodas

Felolvasas

a feldolgozando szoveg tanari
felolvasasa jol tagolt, figyelemfelhfvo hangsulyozassal

a szoveggel valo
ismerkedes, a szoveg
bemutatasa

Kevesse ismert
kifejezesek
megjelolese

a tanulok onalloan megjelolik
a szovegben az altaluk kevesse
ismert kifejezeseket (szavakat,
szokapesolatokat, fogalmakat)

az ismeretlen kifejezesek magyarazata,
a szavak jelentesenek
ertelmezese,
magyarazata

Celfogalmak
kiemelese

a tanitas celfogalmainak kiemelese a szovegbol tanari
iranyitassal, jelentesiik megbeszelese, feliras a tablara

a celfogalmak kiemelese,
jelentesiik elsodleges
rogzftese

Mondaterto olvasas

a szoveg onallo elolvasasa
soran azoknak a mondatoknak a megjelolese, amelyek
jelentese nem ertheto

az ertelmezendo,
magyarazatra szorulo
mondat(ok) kivalasztasa

Mondat- es gondolat- az ertelmezendo mondat(ok)
jelentesenek megbeszelese,
elemzes
elemi gondolatokra, kijelentesekre bontasa, atfogalmazas(ok)

a szovegertes mukodese hez szukseges
gondolathalok kialakitasanak segftese

B e kezd es-e rte 1 m ezes a szoveg hangos tanuloi felolvasasa bekezdesenkent,
a bekezdes tartalmanak
elmondasa

a bekezdeslenyeges
elemeinek kiemelese

Szo vege rtelmezes

melyebb szovegfeldolgozas segftese,
a szoveg lenyeges
elemeinek kiemelese

a teljes szoveg hangos tanuloi
felolvasasa, a szoveg tartalmanak elmondasa

1. tdbldzat A szovegfeldolgozo olvasdsfejksztes lepesei
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okozhat, amirol nem is felteteleznenk, Elofordul olyan eset is,
amikor hangzasaban ismert a szo, onmagaban ertik vagy erteni
velik a jelenteset. Mondat-, illetve szovegkornyezetben megis
problemat okoz a megertese. A kiemelest koveti a szavak jelentesenek magyarazata. Ezt elvegezhetik maguk a gyermekek is; az
otleteiket erdemes osszegyujteni, a tanari megerosites, a legfontosabb jegyek kiemelese azonban a legtobb esetben szukseges.
A szavak jelentesenek magyarazata utan a celfogalmak kiemelese
a szovegfeldolgozas kovetkezo lepese. Celfogalmak alatt azokat
a fogalmakat ertjiik, amelyek a tananyag tanitasa szempontjabol kiemelkedo fontossagiiak. A celfogalmak kiemelese tanari
iranyitassal tortenik, de elozoleg a tanulok alahuzzak a javaslataikat a szovegben. Minden felmeriilo kifejezes eseten megbeszelik, hogy miert tartozik az a celfogalmak koze, vagy miert
nem sorolhato oda. A celfogalmak kiemelesevel a szoveg gondolathalojanak kulcspontjait emelik ki a diakok, ez a gyakorlas
a szoveg tartalmanak attekinteseben, a fogalomstruktiira meglatasaban feltetelezhetoen nagyban segiti a lenyegkiemelo kepesseg fejlodeset.
Nagy (2006a) kifejti, hogy a szavak felismerese onmagaban
csak ahhoz elegendo, hogy aktivalja az olvaso gondolathalojat.
Az olvaso a szovegben szereplo szavak felismeresevel es az altaluk aktivalt fogalomhalonak koszonhetoen ertheti meg a benniik rogzitett informaciot. A mondatok megerteset a mondaterto
keszseg biztositja. A szoveg megertesenek feltetele a mondaterto
keszseg optimalis fejlettsege. A megertesben szerepet jatszo
osszetevok feltetelezhetoen nem egymas utan, hanem egy idoben mtjkodnek, parhuzamosan vegezve a kiilonbozo szintek
(bettj, szo, mondat) feldolgozasat.
A szavak jelentesenek ertelmezese, a celfogalmak jelentesenek
koriilhatarolasa utan a mondatok megertesen van a hangsiily. A
mondatok jelentesenek megertese, a mondaterto keszseg fejlesztese celjabol elso lepeskent a tanulok ujra, onalloan elolvassak a
teljes szoveget, kivalasztjak es megjelolik azokat a mondatokat,
amelyeket nem ertettek meg. A kivalasztott mondatok jelente-
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set kozosen megbeszelik, elmagyarazzak, megertesiiket ellenorzik. Ezt koveti a mondatok lebontasa elemi es egyszeru gondolatokra. A kovetkezo lepesben pedig az ertelmezett gondolatokbol ujra osszerakjak az osszetettebb, bonyolultabb mondatszerkezeteket. Az dtfogalmazds segiti a mondat tartalmanak melyebb
megerteset, a mondatban szereplo gondolatok kozotti kapesolatok erosodeset.
Ahogy a szavak, szoszerkezetek ala- es mellerendelt strukturakbol epiilnek fel a mondaton beliil, iigy a nagyobb szovegegysegen beliil is felfedezhetok a mondatok kozotti kapcsolodasok,
szerkezeti, logikai, grammatikai hierarchikus osszekotok (linearis es globalis kohezio). Az olvasott szovegek megerteseben
alapveto jelentosegia ezeknek a szerkezeti kapcsolodasoknak a
felismerese, megertese. Szovegfeldolgozo modelliinkben a szoveg feldolgozasanak a kovetkezo szintje a bekezdesek feldolgozdsa,
ertelmezese. A szoveget a pedagogus ismet elolvastatja vagy felolvastatja a tanulokkal, ezt kovetoen bekezdesenkent egy-egy
tanulo elmondja a bekezdes tartalmat. A jo megfogalmazasokat
kiemelik, a hibakat kozosen javitjak, a hianyossagokat potoljak.
A bekezdesek ertelmezeset a szoveg egeszenek osszefoglalasa
koveti. A szoveget egy tanulo ujra felolvassa, valaki pedig megprobalja a szoveg tartalmat ismertetni. Tanari iranyitassal beszelik meg a szobeli megfogalmazasi kiserletek tartalmat, helyesseget, pontossagat, es javitjak a hibakat.
A szovegfeldolgozo kepessegfej leszteshez olyan tankonyvi
szovegeket celszerij valasztani, amelyek a tananyag legfontosabb temakoreihez, fogalmaihoz kapesolodnak. Egy-egy feldolgozasra keriilo szoveg eseten elonyos minel tobb gondolkodasi
kepessegre feladatokat kesziteni, igy egyreszt a tartalmat, az elsajatitando ismereteket alaposan koriiljarhatjuk, tobb szempontbol feldolgozhatjuk, masreszt a kepesseget - kiilonosen akkor, ha parhuzamosan tobb tantargyban is fejlesztest vegziink sok kiilonbozo tartalommal mukodtethetjiik. A feldolgozando
tankonyvi szovegeket iigy erdemes megvalasztani, hogy az arra
epiilo feladatok rovid idot, altalaban csak nehany percet vegye-
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nek igenybe. E z azt jelenti, hogy egy-egy szoveg hossza nem lehet tobb nehany bekezdesnel.
Egy tantargy teljes anyaganak ily modon torteno feldolgozasa termeszetesen nem eel, es idoben nem is lehetseges. A fejleszteshez - szakertoi javaslatok alapjan - olyan tankonyvi szovegeket celszeru kivalasztani, amelyek valoban a tantargy legfontosabb temakoreit, fogalmait tartalmazzak. Ezeknek a temaknak a reszletes feldolgozasaval a kepessegek fejlesztese mellett minden bizonnyal a tantargy legfontosabb ismereteinek elsajatitasat is elosegitjiik. A fejleszto munka folytonossagahoz
fontos, hogy a temakorok az egesz eves tananyagban egyenletesen helyezkedjenek el. Tekintettel arra, hogy egy-egy tema feldolgozasaval tobb egymast koveto tanoran keresztiil is foglalkozunk, tantargyankent koriilbeliil tiz kulcsfontossagu tema feldolgozasa tiinik celszeriinek es megvalosithatonak.
A feldolgozasra keriilo szovegek altalaban rovidebbek, mint egyegy teljes lecke, emellett a fejleszto feladatok kivitelezesere, megbeszelesere is sziikseges valamennyi ido, ezert a hagyomanyos tananyag legkevesbe hangsiilyos reszeinek tanorai feldolgozasatol
esetleg el kell tekinteni. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a
fejlesztes teljes egeszeben a tanorakon zajlik, es a tanulok szamara
nem jar kiilon felkesziilessel. A fejleszteshez kivalasztott temak ismereteben tervezhetik meg a pedagogusok az eves munkat, a szovegfeldolgozo orak es a kepessegfejleszto feladatok iitemezeset.
Kiserletiink elso eveben a szovegfeldolgozo kepessegfejlesztes
modszeret ot tantargy kereteben probaltuk ki: matematika, tortenelem, termeszetismeret, magyar nyelv es irodalom. Mind az
ot tantargy eseteben szakertoi javaslatok alapjan kivalasztottunk 10-10 kulcsfontossagii temat, osszesen tehat mintegy 50
temat. Minden temahoz osszeallitottunk egy kb. 12 oldalnyi fejleszto anyagot, amibol 4 oldal kepessegfejleszto munkafiizet a
tanuloknak, 8 oldal pedig modszertani segedlet a pedagogusok
reszre (Pap-Szigeti, 2005; Simonne, 2005; Zentai, 2005). A munkafiizetek feladatai az olvasasi, osszefUgges-megertesi, kombinativ,
kovetkeztetesi es rendszerezesi kepesseg fejlesztesere iranyulnak.
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VALASZOK A KIHIVASOKRA: N E H A N Y NEMZETKOZI PELDA

Finnorszdg
A P I S A vizsgalatok eredmenyei szerint a finn diakok szovegertese kiemelkedoen jo {Csikos, 2006; Felvegi, 2005). A jelenseget
gyakran „finn csodakent" is emlegetik. Vajon mi allhat ennek a
hattereben.^
Finnorszdgban az olvasasi kepesseg fejlesztesenek komoly hagyomanyai vannak. A z olvasast elengedhetetlennek tekintik a
tanulashoz, a munkahoz, a tarsadalmi beilleszkedeshez. A fejlesztesben a hangsuly a szovegek megertesen es az ezt segito
kognitiv folyamatokon es strategiakon van. Linnakyld es
Sulkunen (2007) attekintese szerint az olvasasi kepesseg fejlesztesenek uj tendenciai Finnorszagban a kovetkezok:
• A kepessegfejlesztes nem kizarolag gyermekkorra helyezodik,
hanem egesz eleten at tarto, az elet minden teriiletere kiterjedo olvasasi tevekenysegrol beszelnek.
• A z olvasasi kepesseg fejlesztese nem korlatozodik az olvasasorara. Multi- es interdiszciplinaris megkozelites ervenyesiil.
• A z I K T rohamos fejlodesevel az iskolai tananyagba folyamatosan beepiilnek az elektronikus szovegek, ezaltal is eletszeriibbe teve a fejlesztest.
Mas fejlett europai orszaghoz hasonloan Finnorszagban is bekovetkezett a kilencvenes evekben az a paradigmavaltas, amelynek nyoman az interakcios szemleletet felvaltotta az olvasasi tevekenyeg tranzakcios szemlelete. E szerint az olvaso aktiv kozremiikodokent hozza letre a szoveg olvasatat, amely folyamatra
egyarant hatassal vannak sajat nezetei, meggyozodesei, szandekai, valamint a tarsadalom elvarasai.
E felfogast kovetve, a finn nemzeti alaptanterv az olvasast
olyan folyamatkent ertelmezi, amelyben mind az olvasonak,
mind pedig az ot koriilvevo tarsas kornyezetnek es kultiiranak
nagy szerepe van. Annak erdekeben, hogy az egyen a kozosseg
aktiv es teljes ertekii tagjava valjon, meg kell tanulnia iigy hasznalnia a nyelvet, ahogyan azt az adott kozosseg hasznalja. A fej-
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lett olvasasi kepesseg lehet a megfelelo eszkoz ahhoz, hogy a
kultura elemeibol taplalkozva letrehozza az egyen sajat szemelyes es nemzeti identitasat. A z olvasast a nemzeti alaptanterv
nem elszigetelt elemkent kezeli, hanem alapveto kepessegnek
tekinti {Linnakyla es Sulkunen, 2007).
A hetkoznapi eletben elsosorban informacioszerzes vagy szorakozas celjabol olvasunk. Az olvasasi kepesseg fejlesztese szempontjabol alapveto fontossagu, hogy az iskolaban is e celoknak
megfelelo szovegekkel talalkozzanak a tanulok. Olyan szovegeket
olvassanak, amelyek vagy szorakoztatoak, vagy pedig hasznos informaciokkal szolgalnak, hiszen csak igy biztosithatjuk a tevekenyseg eletszeruseget (real-life jelleget). R n n kutatok azt talaltak,
hogy az iskolakban jelenleg hasznalt szovegtipusok inkabb lehetnek ismerosek a lanyok szamara, kozelebb alinak az o erdeklodesi
koriikhoz. Ez osszecseng azzal a kutatasi eredmennyel miszerint a
szovegertes teszteken gyengebben teljesito tanulok kozott tobb a
fiu, mint a lany. A finn iskolakban ennek eredmenyekepp egyre
tobb olyan szoveget igyekeznek hasznalni, amelyek a fiuk szamara is autentikusnak tunnek {Linnakyld es Sulkunen, 2007).
Finnorszagban a tanulok sok kepregenyt olvasnak a szabad
idejiikben {Csikos, 2006). A z iskolaban a finn diakok kortars
gyermekirodalmat olvasnak. Mint az elozoekbol kitunik, ebbol
is nagyon celtudatosan valogatnak a pedagogusok. Talan erdemes ezt osszevetni a hazai kotelezo olvasmanyokkal. Vajon alkalmasak-e a tobb evtizeddel, esetleg evszazaddal ezelott irodott szepirodalmi muvek az olvasas megszerettetesere, az olvasasi kepesseg fejlesztesere? Vajon celszeru-e ezek olvastatni a
gyermekekkel az olvasastanitas kezdeti szakaszaban?

Nemetorszdg
Nemetorszdgban az utobbi harminc evben sokat valtozott az olvasastanitas modszertana. A z oktataskutatok egyre inkabb az
empirikus kutatasok eredmenyeibol kiindulva kepzelik el az olvasastanitas megtijitasat. A z olvasastanitasi programok fokuszpontjaban az olvasasi kepesseg elsajatitasi folyamata, ennek jel-
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lemzoi, valamint az elsajatitas segitesenek hatekony modszerei
alinak. A z olvasastanitassal kapcsolatban harom meghatarozo
koncepciot kiilonbozetnek meg, ezek azonban gyakran egyiittesen jelennek meg az iskolakban {Garbe, Holle es Weinhold, 2007):
• A hagyomanyos megkozelites az olvasasrol mint egyszeru
percepcios folyamatrol beszel, es jelenetos figyelmet fordit a
szoveg pontos reprodukciojara.
• A modszertani megkozelites az olvasot autonom egyennek tekinti, es az onszabalyozo tanulast veszi alapul. Fo feladatnak
az ingergazdag kornyezetet, a valtozatos tananyagok biztositasat tekinti.
• A nyelveszeti megkozelites a kognitiv pszichologia eredmenyeire epit, es azt feltetelezi, hogy az olvasas es az iras olyan
nyelvi folyamatok, amelyek a kiilonbozo nyelvi szintek egyes
komponenseinek interakciojat kovetelik meg.
A hagyomanyos megkozelitessel valo szakitas elsosorban az
oktataskutatasnak koszonheto. A valtozasok gyokerei a reformpedagogiakig vezethetok vissza, es az 1980-as evekben valtak
meghatarozo va. Ekkor ismertek fel, hogy az iskolai olvasas- es
irasoktatas nem megfelelo. A nyelveszeti koncepcio szinten a
nyolcvanas evekig nyiilik vissza. Erdekes, hogy ekkor meg nagyobb figyelmet forditottak a kutatok az irasra, es csak kesobb
kezdtek el foglalkozni behatobban az olvasasi folyamattal es az
olvasasi kepesseg fejlesztesi lehetosegeivel.
A valtozasokban nagy lepest jelentett, hogy a nemet Oktatdsi
es Kulturdlis Miniszterium a kozelmiiltban bevezette a magtantervet. A hangsiilyok ezzel a nyelveszeti, miiveltsegi elemekrol a
kulcskompetenciak fejlesztesere tevodtek at. Azt definialtak,
hogy a gyermekeknek milyen kompetenciakat kell elsajatitaniuk egy-egy oktatasi-nevelesi szakasz vegere {Garbe, Holle es
Weinhold, 2007).
A P I S A 2000 eredmenyei a nemet oktatasiigyet is sokkent ertek,
mert az olvasas teriileten a nemet tanulok is gyengebben szerepeltek az atlagnal. Kiilonosen a gyengen teljesitok eredmenye marad
el a nemzetkozi mezonytol. Az eredmenyek ertelmezese kapcsan
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ramutatnak peldaul arra, hogy a nemetorszagi hagyomany ok szerint elsosorban szepirodalmi szovegen tanulnak olvasni a diakok.
A P I S A vizsgalatokban azonban mas jellegu szovegekkel, feladatokkal talalkoztak. A nemet tanulok szovegertes teszteken nyujtott alacsonyabb teljesitmenyenek talan ez lehet az egyik oka. E r demes itt figyelemmel lenniink a magyar tanulok P I S A eredmenyei kapcsan megfigyelheto parhuzamra. A magyar tanulok
olvasastanitasaban ugyancsak a szepirodalmi szovegek dominalnak. Elgondolkodtato, hogy vajon a szepirodalmi szovegekre epiilo olvasastanitas mennyire mdja felkesziteni a tanulokat a hetkoznapokban elofordulo szovegek ertelmezesre, pi. az intemetes szovegek, hasznalati utmutatok, menetrendek stb. megertesere.
A nemet olvasasfej lesztes egyik kiindulo pontja az un. haromszintij modell („Three-Plateaus-Model"). A szintek lenyege roviden a kovetkezo:
• A korai olvasds: megfelelo feltetelek mellett ez a stadium a sziiletestol 6-7 eves korig tart, de elofordulhat, hogy az egyen elete vegeig nem tud tullepni ezen a stadiumon. A z ilyen egyen
elete vegeig fiiggni fog masoktol, olyan szemelyektol, akik atadjak az irasbeli kozlesek jelenteset neki.
• A megertes es az dndllo olvasds: ebben a fazisban az egyen mar
ismeri az abc-t es kepes hasznalni bizonyos olvasasi keszsegeket, kepes onalloan is tajekozodni az irott szovegek vilagaban.
E z a fazis altalaban 6-13 eves korban jellemzo, de a gyermekek egy resze akar hamarabb is eljuthat erre a szintre.
• A funkciondlis olvasdsi muveltseg (reading literacy) es a diskurzus
jellegu olvasds: az egyen iijra masok fele fordul, annak erdekeben, hogy az olvasott szovegrol diskurzust folytasson. Erre a
szintre altalaban 12-13 eves korukra juthatnak el a tanulok.
Minden szinthez standardizalt teszteket dolgoztak ki, mellyel
az adott szinthez tartozo tanulok fejlettseget lehet feltarni. Ezek
az ertekelesi standardok jelentik a fejlesztes egyik viszonyitasi
alapjat. Emellett az egyes szintekhez kapcsolodoan tanulasi tartalmakat, szovegeket allitottak ossze. Ezek segitik az adott szinten a fejlesztest {Garbe, Holle es Weinhold, 2007).

78

Jozsa-Stekldcs: Uj utak az olvasdstanitds kutatdsdban

Norvegia
Szamos jo peldaval talalkozunk a norveg oktatasi rendszerben
peldaul azt illetoen, hogy hogyan lehetseges atgondolt, gyors es
hatekony beavatkozassal reagalni az orszagos es nemzetkozi felmeresek eredmenyeire. A skandinav orszagban szinten jelentos
valtozasokon ment at az elmult evtizedben az oktatasi rendszer
egesze, ezen beliil termeszetesen az olvasastanitas gyakorlata,
szemlelete is. A reform az egesz rendszert erintette a kozoktatastol a felsooktatasig.
Az altalanos iskola 10 osztalyos, a norveg gyermekek abban az
evben mennek iskolaba eloszor, amelyikben betoltik a 6. eleteviiket. Ot evvel ezelott meg az iskolakotelesseg a hetedik eletev betoltesevel kezdodott. Az altalanos iskola utan 16 eves kortol 18 vagy 19 eves korig tart a kozepiskola.
A norveg iskolarendszer egyik legszembetiinobb sajatossaga,
hogy a viszonylag alacsony nepesseg nagy teriileten el, ezert az
osztalyok tobb mint 40 %-a osszevont osztaly az orszagban, de
sosem vonnak ossze altalanos es kozepiskolas tanulokat. A z elso negy evben a gyermekek reszere egesz napos elfoglaltsagot
biztosit az iskola. E z a lehetoseg a fogyatekos gyermekek reszere is adott, nekik kiilon program all rendelkezesre a felzarkoztatasra, jatekra.
Az anyanyelv tanitasa tradicionalisan a norveg orszagismerettel, hagyomanyokkal, tarsadalmi felepitessel, mijkodessel
foglalkozo tantargyba agyazodik be. A norveg nyelvnek ket
irott nyelvi valtozata es rengeteg dialektusa van. Tovabbi sajatossaga, hogy nines standard beszelt nyelvi valtozat, mint peldaul Svedorszagban, tehat tobb azonos tarsadalmi, nyelvpolitikai helyzetben levo koznyelvi regiszter letezik. E z termeszetesen szinten az eselyegyenloseget, pluralizmust erositi.
Az altalanos tanarkepzesi rendszer a kozelmiiltban alakult at
Norvegiaban. E z a reform az alapkepessegek fejlesztesenek
kedvezett. Mostani valtozataban tartalmaz egy alapkepzesi format, az iigynevezett G L S M kepzest, amely az olvasas, iras es
matematika tanitasara kesziti fel a hallgatokat, koncentralva
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mindarra, hogy a leendo tanarok tanitasi kepesseget fejlessze, es
megtanitsa oket arra, hogy hogyan kell a gyermekek ilyen iranyu kepessegeit felmerni, ertekelni. E z az uj kepzesi forma lehetoseget teremt arra, hogy az alapkepessegek a mostaninal is
adekvatabb, hatekony abb formaban fejlodjenek, segitve ezzel a
tanulasi kepesseg eroteljesebb megalapozasat.
Ezzel a szemlelettel rokon a 2006-os uj tanterv, amely a Tuddsfejlesztes cimet viseli. A leglenyegesebb ujdonsaga, hogy meg jelentosebb mertekben koncentral az alapkepessegekre, ugy mint
szobeli, irasbeli onkifejezes, szamolas, olvasas, kommunikacios
es informacios technologia hasznalata. Mindez az elso osztalyban kezdodik, es vilagos celokat tuz ki diak es tanar ele egyarant.
A P I S A es P I R L S jelentesek figyelemfelhivo jelzesei kesztettek arra a norveg kormanyt, hogy kiilonbozo programok inditasat kezdemenyezze a gyermekek szovegertesi kepessegenek javitasa erdekeben. A z egyik ilyen program az Adj teret az olvasdsnak! (Gi-romfor lesing). A program celja egy atfogo kampany inditasa volt, amely magaban foglalta a gyermekek es kamaszok
olvasasi kepessegenek fejleszteset, a tanarok iras-olvasas tanitasahoz kotodo kepessegeinek fejleszteset, a motivacio noveleset,
az erdeklodes felkelteset a konyvtarak, a gyermekirodalom
irant. Mindezzel azt is el szerettek volna erni, hogy a tarsadalom jobban figyeljen az irasbelisegre, tudatositsa az olvasas fontossagat azzal, hogy ez a tanulas alapja.
A program 2004-tol 2007-ig zajlott, a cselekvesi tervet helyi
szintekre koncentralva dolgoztak ki. A resztvevo iskolak, kiadok, konyvtarak az Olvasastanitasi es Olvasaskutatasi Nemzeti Kozponton keresztiil kaptak tamogatast celjaik eleresehez
{Daal, 2007).

Egyesiilt Allamok
Az amerikai kozpontii International Reading Association tobb
kotetes sorozatban jelentette meg az olvasastanitas elmeletevel
es gyakorlataval foglalkozo tanulmanygytjjtemenyeit. A z otlet
Constance McCullochtol, az I R A egykori elnoketol szarmazik, aki
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ugy latta, hogy a tarsasag addigi munkassaga tulsagosan elmeleti es elsosorban eloiro jellegu volt. A What Research Has to Say
About Reading Instruction eloszor 1978-ban jelent meg.
Szinten az olvasassal kapcsolatos kutatasokra hivta fel a figyelmet a Becoming a Nation of Readers: The Report of the Commission on
Reading cimu a National Academy of Education, a National Institution
of Education es a Center for the Study of Reading altal kiadott kozlemeny is. Ebben ramutattak, hogy egyre tobb kutatas segit megerteni az olvasasi folyamatot es maganak az olvasasi kepessegnek
a fejlodeset, ez pedig az oktatas eredmenyesebbe tetelehez vezethet. A Becoming a Nation of Readers az olvasassal kapcsolatban harom fo kutatasi teriiletet hataroz meg: (1.) az emberi kognicio,
megismeres vizsgalata, (2.) a kornyezet szerepe, (3.) az iskolai
gyakorlat szerepe. A National Reading Panel 2000-es kiadvanya
mara mar szeles korben ismertte valt. E munka a Becoming a
Nation of Readers nyoman jott letre es szamottevo oktataspolitikai
jelentoseggel bir. A N R P felhasznalva az olvasaskutatas addigi
eredmenyeit, ot fo teriiletre osztotta az olvasasfej lesztes kutatasat. E z a felosztas a mai napig meghatarozo az Egyesiilt Allamokban folyo kutatasokban: (1.) betiitanulas (alphabetics), (2.)
folyekonysag (fluency), (3.) megertes (comprehension), (4.) tanarkepzes (teacher education) es (5.) az I K T es az olvasastanitas
(computer technology and reading instruction) {IRA, 2002).
Jelentos vizsgalatok iranyulnak arra a tankonyvi szovegekre:
milyen szovegek a leginkabb alkalmasak az olvasastanitas? A
Center for the Improvement of Early Reading Achievement ( C I E R A )
altal kiadott tanulmany Y E A R 2000 program altal eloirt olvasaskonyvek szovegeit elemezte. Azt talaltak, hogy az utobbi
evekben alkalmazott tankonyvek szovegei sokkal inkabb erthetoek a diakok szamara, am ez az erthetoseg elsosorban a szavak
konnyebb dekodolasan alapul. A jelenlegi tankonyvek szavai
konnyebben ertelmezhetoek a tanulok szamara, a teljes szoveg
megerteset segitendo bejosolhatosag viszont meg nem megfelelo mertekij. A kilencvenes evektol pozitiv valtozas mutatkozik a
programok egymasra epiileseben is: a kiilonbozo evfolyamokon
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vegbemeno fejleszteseket egyre inkabb osszehangoltak. A
C I E R A arra hivja fel a figyelmet, hogy bar pozitiv, hogy a tankonyvi szovegek kivalasztasaban egyre hangsulyosabb a dekodolhatosag kerdese, nem szabad, hogy a tobbi szempont rovasara biztositsak ezt {Hojfmann, Sailors es Patterson, 2002).
Meghatarozo valtozasokat hozott a 2001-ben elfogadott „No
Child Left Behind'' (^Egyetlen gyermeket sem hagyunk magunk mogott") torveny {Kinney, 2006). Ennek egyik kulcseleme a tanulok
(kivetel nelkul minden tanulo) fejlodesenek segitese, fejlodesi
folyamatanak nyomon kovetese. E z utobbit a rendszeres idokozonkent elvegzett meresek teszik lehetove. A meresi eredmenyekre epiilo fejleszteseknek az olvasas es a matematika a ket
kulcsteriilete. A meresekhez ertekelesi standardokat dolgoztak
ki. Ezek az ertekelesi standardok szamottevo mertekben befolyasoljak az olvasastanitast: amit mernek, ertekelnek, azok nagy
valosziniiseggel hangsiilyt kapnak a tanitasi, fejlesztesi folyamatban. Mara mar szamos ertekelesi standard jelent meg az
Egyesiilt Allamokban. A tagallamok kidolgoztok sajat ertekelesi standard jaikat (lasd pi. Illinois State Board of Education, 2004;
Wisconsin Department of Public Instruction, 2005).
OSSZEGZES

Tanulmanyunkban az olvasastanitassal kapcsolatos nemzetkozi
es hazai kutatasok eredmenyeit tekintettiik at. A tema szakirodalma gazdag, a gyakorlati szakembereket es a kutatokat egyarant
foglalkoztatja az olvasastanitas problemavilaga. A vilag szamos
pont j an folynak intenziv kutatasok az olvasastanitas eredmeny essegenek novelesere. Szakirodalmi valogatasunk sziiksegszeriien
nem lehetett teljes. Torekedtiink ugyanakkor arra, hogy irasunkban megjelenjen az a soksziniaseg, ami ma jellemzi az olvasastanitas kutatasat. Emellett elsosorban olyan modszereket mutatmnk
be, amelyek eredmenyesen segithetik az olvasas, a szovegertes
fejlodeset. Mindezeknek az elveknek, modszereknek a hazai kiprobalasa, adaptalasa megfontolando lehet.
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Az olvasasi kepesseg fejlodese evekig tarto folyamat. E z egyben azt is jelenti, hogy a fejlesztes soran sem varhatunk rovid
ido alatt latvanyos eredmenyeket, a teljes alapfoku iskolaztatasra kiterjedo, tobb tantargy at bevono, a kutatasi eredmenyekre
gyorsan es adekvatan reagalo fejlesztesektol varhatunk pozitiv
valtozasokat.
A tanulok motivaltsaga nelkiil a fejlesztes ertelmetlen es eredmenytelen. Ebbol a szempontbol is kiemelkedo fontossagu,
hogy milyen szovegeket es modszereket alkalmazunk. A z eredmenyes fejleszteshez sziikseges, hogy megfelelo szokinccsel, fogalomrendszerrel, szovegszervezo elemekkel es szovegtipusokkal kesziiljenek a tankonyvek. A kepessegfej lodes es az olvasasi
motivacio szempontjabol is kulcsfontossagii, hogy milyen kotelezo olvasmanyokkal talalkoznak a gyermekek.
Szamos nemzetkozi peldat lathatunk az olvasas ertekelesenek
standard j ara. A z ertekelesi standardok mint kimeneti szabalyozok visszahatnak az olvasastanitasra. A hazai szakma komoly
elorelepeset jelentheti a jovoben az olvasas ertekelesi standardjainak kidolgozasa.

Kdszdnetnyilvdnitds
A tanulmany az OTKA K68798 palyazat tamogatasaval valosult
meg. Elkeszitese soran felhasznaltuk az MTA-SZTE Kepessegkutato Csoport infrastrukiirajat. A tanulmany korabbi valtozata
megjelent a Magyar Pedagogia cimii periodikaban.
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Gereben Ferenc: A hataron tuli es inneni magyarok nyelvi identitdsa.

GEREBEN FERENC

A hataron tuli es inneni
magyarok nyelvi identitasa
es olvasaskulturaj a
„Magyamak lenni annyit jelent, mint magyarul cselekedni. Vagyis vallalni tortenelmiinket, kultiirankat, hagyomanyunkat,
nyelviinket, vallasunkat eletiink minden pillanataban." Ezt a nyilatkozatot egy 26 eves erdelyi apolono szajabol hallotmk, amikor
neki, es meg sok tarsanak azt a kerdest tettiik fel (azutan, hogy kideriilt, hogy egy nemzeti hovatartozasat tudakolo kerdesre magyamak mondta magat), hogy „mit jelent az O n szamara magyamak lenni". A kerdesek egy olyan kerdoives felmeres soran
hangzottak el, amely az ezredfordulo eveiben ot orszag 250 telepiilesen csaknem 4000 szemelyre, a Szlovakiaban, Karpataljan,
Erdely ben, Vajdasagban es Magyarorszagon elo felnott-koru magyarok 500-1000 fos reprezentativ mintaira terjedt ki. A vizsgalat
a nemzeti, kulturalis es - Tomka Miklos kerdeseivel - a vallasi
identitastudat temakoreit celozta meg. A felmeres-sorozat eredmenyeinek osszehasonlito elemzesere egy 2005-ben megjelent
kotetben tettem kiserletet (Gereben, 2005.). Az alabbiakban csak
a nyelvhasznalati, valamint az olvasasi szokasokkal kapcsolatos
legfontosabb tanulsagokat szeretnem ismertetni.
Termeszetesen a fiatal erdelyi apolono fenti valasza csak egyfele valasz volt a sokfele koziil. Akadtak (foleg Magyarorszagon)
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semmifele identitast nem vallalo, magyarsagukat nyugos teherkent vagy kozombos egykedvuseggel, illetve termeszetes, magatol ertetodo adottsagkent viselo; de biiszkeseget hangsulyozo,
es a nemzetisegiik megtartasaert feladatokat, kiizdelmet is vallalo, es meg mas tipusu feleletek is. A magyar nemzeti kozossegek identitastudatanak immar csaknem ket evtizede folytatott kerdoives es interjus, nyitott es zart kerdesekkel egyarant operalo, az identitas szamos dimenziojara kiterjedo, es feldolgozasi
modszereiben is valtozatos - kutatasanak visszatero tapasztalata szerint a Karpat-medence hataron tuli magyar kozossegeinek
azonossagtudata harom fo pillerre: a pozitiv erzelmekre, a kiilonbozo intenzitasii vdllalds-tudatra, valamint a kozosnek erzett kulturdlis javakra (foleg az anyanyelvre) tamaszkodik; megpedig
iigy, hogy a harom piller koziil a „primus inter pares" szerepet
a szelesen ertelmezett kultiira tolti be (Gereben, 1999; 2005;
Gereben-Tomka, 2000). Vizsgalataink az ezredforduloig nyomon tudtak kovetni bizonyos valtozasi tendenciakat, az egyes
„pillerek" kozotti tehereloszlas modosulasait is: a kilencvenes
evekben - hataron tiil - csokkent az emociondlis, es novekedett a kulturdlis elemek jelentosege. (A feltetelezhetoen tovabb folytatodo
valtozasok kipuhatolasara ujabb vizsgalatok kellenenek.)
S ha mar - rovidsegre torekedven - az elore bocsatott osszegzo kijelenteseknel tartunk, allast kell foglalnom a kiilonbozo orszagokban elo magyarsag identitasszerkezeteinek azonossaga,
illetve szetfejlodese targyaban is. A jelzett felmeresi eredmenyek azt a tenyt erositik meg, hogy a kiilonbozo nemzet-testek
identitas-valtozatai - a sokszor nem is kicsi kiilonbsegek ellenere - sok egyseges, illetve erosen hasonlatos vonast oriznek, s a
kiilonbsegek inkabb a Magyarorszag hatarain inneni, es az azokon tiili teriiletek, vagyis az orszagos ertelemben vett tobbsegi
es kisebbsegi let kozott mutatkoznak. Nevezetesen a hataron
tiiliak identitastudata markansabbnak, tudatosabbnak, jovokepe optimistabbnak tijnik a magyarorszaginal; az utobbi viszont
egyfelol kozombosebbnek, masfelol erzelemvezereltebbnek
mutatkozik a hataron tiiliakenal. Tovabba minden felmeresiink
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egyertelmu es visszatero tapasztalata az anyanyelv kiemelt szerepe az identifikacios tenyezok soraban E z is indokolja, hogy elsokent a kisebbsegi nyelvhasznalattal foglalkozzunk.
Az ANYANYELV SZEREPE

Elore kell bocsatanunk, hogy konkret vizsgalati terepiinkon, a
kornyezo orszagok magyarlakta videkein a kisebbsegi beszelok
alapvetoen ketnyelvunek tekinthetok, meg akkor is, ha kisebbnagyobb hanyaduk dominans modon anyanyelven eli is az eletet. Hogy ezek a gyakorlatilag egynyelvu emberek miert tagjai
a ketnyelvu beszelokozossegnek, annak indoklasat Lanstyak Istvan igy adja meg: „Egyreszt azert, mert e ket nyelv hasznalatanak szabalyait ok is ismerik (tudjak, hogy milyen beszedhelyzetben lehet magyarul megszolalni), masreszt pedig azert, mert
ok is a ketnyelvu anyanyelvvaltozatot beszelik, mert azt sajatitottak el anyanyelvkent." (Lanstyak, 1998: 77.)
A ketnyelvuseg vilagszerte korantsem szamit elszigetelt jelensegnek, egyes velekedesek szerint az emberiseg tobbsegere kiterjed (Bartha, 1998:18). Az is ketsegtelen, hogy az anyanyelven kiviili mas nyelvek ismerete boviti az ember latokoret, empatikusabba teheti masfajta kultiirak, eltero identitasok es mentalitasok
irant. (Ezt a szakirodalom /Goncz 1985; Kiss J . 1995; Bartha,
1999; stb./ mellett az ismert kozmondas is megtamogatja:
„ahany nyelvet tudsz, annyi ember vagy".) Ugyanakkor a hataron tuli magyarsag nyelvi helyzetenek ezt a nem termeszetes fejlodessel, hanem hatar-athelyezesekkel letrejott valtozatat Pentek
Janos „egyoldalii, fiiggo, aszimmetrikus kenyszerketnyelviisegnek" nevezi (Pentek, 1996:36), masutt pedig igy jellemzi: „a kisebbsegi ketnyelviiseg olyan, jellegzetesen aszimmetrikus tipusa
a kollektiv ketnyelvijsegnek, amelyben kisebb vagy nagyobb
mertekben mindig ervenyesiil a kenyszer es a tiltas motivuma.
[...] Azaz az ero es a hatalom hatarozza meg a ket nyelv viszonyat." (Pentek, 2001:178-179.) Termeszetesen a kisebbsegi
nyelvnek ez a kenyszerek altal vezerelt jellege sokkal atteteleseb-
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ben, megszurtebben ervenyesiil olyan helyeken, ahol a kisebbseg tombszeriien, tehat lokalis tobbsegben el, es sokkal direktebb modon szorvany-helyzetben. (Felmereseink soran a vizsgalt telepiilesen a magyar lakossdg 30%-ndl alacsonyabb ardnydt tekintettiik szorvany-helyzetnek.) A z erosen aszimmetrikus helyzetbe keriilo kisebbsegi nyelv fo veszelye, hogy instabilla valik,
erodalodik, es vegso soron a nyelvcsere fele sodrodik.
Az 1. tablazat a kisebbsegi magyarsag nyelvhasznalatanak
legfontosabb adatait mutatja be. Elsokent a magyar anyanyelvuek felmereseink soran tapasztalt onbevallasos aranyszamaival
ismerkedhetiink meg. A tablazatban szereplo anyanyelvi adatok azokat a kerdezetteket foglaljak magukban, akik egyertelmuen (es kizarolag) a magyar nyelvet jeloltek meg anyanyelviikkent. H a ehhez hozzaszamitjuk a „vegyes" kategoriat, tehat
azokat, akik a magyart egy masik, tobbnyire a tobbsegi nyelvvel egyiitt jeloltek meg anyanyelviikkent, akkor lenyegeben
mindeniitt 99%-os eredmenyt kapunk Ugy tapasztaltuk, hogy
a nemzeti azonossagtudat az anyanyelvnel valamelyest „puhabb", keplekenyebb fogalom: a kifejezett magyar identitas (a
kettos identitast most nem szamitva) vallalasa minden vizsgalt
orszagban valamivel alacsonyabb aranyban fordult elo (Gereben, 2005:37), mint a magyar anyanyelv egyertelmij (kizarolagos) valasztasa.i Vagyis az anyanyelvet a valaszadok meg mindig inkabb adottsdgnak tekintik, mig az identitast egyre inkabb
vdllalds dolganak tartjak.
Az 1. sz. tablazat szerint a hataron tiili hazas interjiialanyok
mintegy 10-14%-a nyilatkozott iigy, hogy hdzastdrsa nem magyar
anyanyelvU, vagyis hogy nyelvileg vegyes hazassagban el. E z a
valaszadoknak mintegy 5-10%-at tette ki. (A vegyes hazassagok
aranya bizonyara magasabb lett volna, ha az asszimilalodas utjara lepett szemelyeket - akik egy magyar nyelvij kerdoivre
esetleg mar nem szivesen valaszoltak - a realitasokhoz kozelebb
1 Ez a jelenseg osszhangban van az ezredfordulos kozep-europai nepszamlalasok magyar lakossagra vonatkozo adataival. Lasd: Gyurgyik-Sebok , 2003.
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Nyelwalasztas

Szlovakia
Ukrajna
(Feividek) (Karpatalja)
1999
1999

Romania
(Erdely)
1998

Szerbia
(Vajdasag)
2000

Anyanyelve: magyar

93

92

98

95

Hazastars: nem magyar
anyanyelvu (a hazasok
szazalekaban)

14

14

10

13

57
35
8

52
32
16

55
41
4

62
35
3

76

77

73

80

Iskolai tannyelv
- vegig magyarul tanult
- vegyes tannyelv
- vegig tobbsegi nyelven
Vegig magyarul tanult
- a legfeljebb altalanos
(alap)iskolat vegzettek kozul
- a legfeljebb szakiskolat
vegzettek koziil
- a legfeljebb erettsegizettek
kozijl
- a diplomasok koziji

31

17

40

64

48
22

52
6

50
31

51
33

Hetkoznapi nyelvhasznalat
Kizarolag v. foleg magyarul
szoktak beszelni:
- csaladi korben
- barati korben
- munkahelyen
- vasarlas kozben
- hatosag elott

92
75
49
52
22

90
79
50
34
22

96
83
51
44
24

92
68
43
35
11

24

17

20

8

28
36
12

31
44
8

20
50
10

17
70
5

67

82

77

78

A hetkoznapi nyelvhasznalat
osszevont mutatoja
-erosen anyanyelv-dominans
nyelv-hasznalat
- anyanyelv-dominans
nyelvhasznalat
- vegyes nyelvhasznalat
-tobbsegi nyelv dominanciaja
Az utobbi ev konyvolvasmanyainak legalabb
90%-a magyar nyelvu
(a konyvolvasok szazalekaban)

1. sz. tdbldzat Magyar nemzetisegu felnott nepesseg anyanyelvvel,
illetve „hetkdznapr'' nyelvvdlasztdssal kapcsolatos szdzalekos adatai
negy orszdgban (1998-2000)
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alio aranyban sikeriilt volna bevonni felmeresiinkbe.)^ A vegyes
hazassagok - kereszttablaink orszagrol-orszagra kovetkezetesen
ervenyesiilo tanijsaga szerint - elsosorban a magasabb (es tobbnyire nem anyanyelvi) iskolazottsag tarsadalmi talajan, valamint olyan (50 ezer lakosnal nagyobb) varosokban mutathatok
ki, ahol a magyarsag a lakossagnak alaesony (30%-nal kisebb)
hanyadat teszi ki. Ebbol az is kovetkezik, hogy az esetek tiilnyomo tobbseget jelento nyelvileg homogen hdzassdgokkal leginkabb
az alacsonyabb iskolazottsagii retegekben, falusi kozegben es a
tomb-magyar videkeken talalkozunk.
Az iskolai tannyelvre vonatkozo adatok arrol vallanak, hogy a
kisebbsegi magyar tarsadalmak mintegy 50-60%-ar61 mondhato el, hogy az altaluk elvegzett iskolatipusok minden osztalyaban anyanyelven tanulhattak. Felmereseink szerint (legalabbis
valaszadoink koreben) meglehetosen alacsony (altalaban 10%on beliili) volt azok aranya, akik teljes egeszeben a tobbsegi nep
nyelven iskolazodtak - Karpatalja kivetelevel, ahol ezek aranya
elerte a 16%-ot. Termeszetesen a kiilonbozo vegzettsegij csoportok erosen eltero esellyel el(het)tek az anyanyelvij tanulmanyok lehetosegevel. Leginkabb (mintegy 75-80%-ban) azok,
akik csak alap- vagy altalanos iskolat vegeztek, majd a legfoljebb
erettsegizettek, akiknek kb. fele jart vegig magyar tannyelvij iskolaba, s vegiil a diplomasok, akiknek csak egyotode-egyharmada (Karpataljan csak 6%-a) valt magyar nyelven ertelmisegive.
Bar az ezredfordulora - a kilencvenes evek elso eveihez kepest
- javult a vegig anyanyelven tanulo diplomasok aranya (mint
2 A hazassagban elo romaniai magyar nepesseg 13 %-a el vegyes hazassagban,
s e csaladok gyermekeinek mintegy 70%-a valik roman nyelvuve es nemzetiseguve. (Pentek, 2001: 188; Szilagyi N. 2002). A Gyurgyik Laszlo altal hivatkozott statisztikai adatok szerint a szlovakiai magyarok koreben a hazassagkotesek egyre nagyobb hanyada mondhato etnikailag vegyesnek (1990ben 28%-uk), es a „vegyes hazassagokbol szarmazoknal generaciovaltasrol
generaciovaltasra novekszik a tobbsegi etnikumhoz tartozok aranya".
(Gyurgyik, 2004: 91,100) A vajdasagi magyarok 1990-es hazassagkoteseinek mintegy egynegyede volt vegyes hazassag (Sebok, 2003: 128).
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ahogy javult a magyar nyelvu felsooktatas hataron tuli helyzete is), a sziiksegletekhez (es a tobbsegi nepekhez) viszonyitva
azonban meg jelentos az elmaradas.
Az elejetol-vegig anyanyelven valo tanulassal - mind a negy kornyezo orszagban - leginkabb az alacsonyabban iskolazott idosebb (60 even feliili) korosztalyokban, a kisebb (es erosen magyar tobbsegu) telepiileseken, valamint visszateroen (bar a ket
valtozo kozott inkabb esak indirekt kapcsolatot feltetelezhetiink) az onmagukat kifejezetten vallasosnak vallok kozott talalkoztunk. A vegyes (illetve tobbsegi) tannyelv foleg a kozep-korosztalyokban, a nagyobb varosokban es a szorvanyvidekeken
volt jellemzo. A miiltbeli (hiszen felnott kerdezettjeink ifjukori
elmenyeirol volt szo) anyanyelvi iskolazasi lehetosegek - nem
nagy kiilonbsegekkel - a Vajdasagban tijntek a legjobbnak, es
Karpataljan a legrosszabbnak. A z anyanyelvi iskolazottsag atlagosnal alacsonyabb karpataljai mutatoi minden bizonnyal a
Szovjetunio-beli korszak eros „internacionalizal6" torekveseivel
magyarazhatoak (Orosz, 1992; Csernicsko, 1995; Orosz, 2000).
A hetkoznapi eletvitel ot fontos - sziikebb es tagabb nyilvanossagu - szinterere vonatkozoan kerdeztiik meg, hogy melyik
nyelvet (a tobbsegit vagy a kisebbsegit) szokta-e inkabb hasznalni az interjualany, vagy esetleg egyforman mindkettot. A valaszokbol (Id. ugyancsak az 1. tablazatot) az deriilt ki, hogy a
vizsgalt orszagokban a magyar csalddok dominans nyelve tulnyomo tobbsegben az anyanyelv, es ez - tobbe-kevesbe - meg
a bardti korre is elmondhato. (Egykori) munkahelyen a valaszadoknak mar csak mintegy fele szokott tulnyomoreszt magyarul kommunikalni, uzletben, piacon mar csak 30-40%-a (a Eelvideken fele); es a hatosdgok elott pedig csak kb. egynegyede-egyotode (Vajdasagban mindossze egytizede). Vagyis a kozep-europai magyar kisebbsegek anyanyelve inkabb csak a tarsadalmi
elet intimebb szferaiban: a csaladi es a barati korben orvend
szeleskoru hasznalatnak; a nyilvanossag tagabb forumain, s foleg a hivatalokban mar joreszt hatterbe szorul.
A hetkoznapi nyelvhasznalati helyszinek nyelvvalasztasi ada-
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tai alapjan kesziiltek azok az osszevont mutatok, amelyek a tablazat also feleben lathatok. Ezek azt fejezik ki, hogy az emlitett
szinterek tobbsegeben melyik nyelv kap dominans szerepet. A z
eros anyanyelvi dominancia jelen esetben azt jelenti, hogy a kerdezett mind az ot helyszinen joreszt anyanyelven tud kommunikalni, vagyis hogy elete teljes vertikumat jobbara anyanyelven
eli. E z az anyaorszagi nyelvhasznalati helyzetet kozelito allapot
a kisebbsegi magyar tarsadalmaknak mindossze kb. egyotodet
jellemzi, a Vajdasagban (ahol a hetkoznapi anyanyelv-hasznalati mutatok rendre a legalacsonyabbak voltak) nem eri el a 10%ot sem. A nyelvhasznalati szinterek tobbsegeben (de nem valamennyiben) ervenyesiilo anyanyelv-domindns szituacio ujabb 2030%-nyi kerdezettet jellemez. Mindezek alapjan azt mondhatjuk, hogy a Kdrpdt-medence kisebbsegi magyar tdrsadalmainak (kozel) fele (a Vajdasagban csak egynegyede) tobbnyire anyanyelven
eli az eletet. A masik oldalon viszont a tobbsegi nyelv (legalabb
harom szinteren) dominans hasznalata is megjelenik, egyelore
mintaink kb. egytizedere ervenyesen. Kozbiil pedig a - szeles
savban (egy-egy minta 40-70%-ara kiterjedoen) - a ketnyelvuseg tobbe-kevesbe kiegyensulyozott aranyaval talalkozunk, egy
olyanfajta allapot aleseteivel, amelyet a szociolingvisztika nyelven (mennyisegi ertelemben vett) balansz ketnyelvusegnek nevezhetiink, annak hangsulyozasaval, hogy ez a kiegyensulyozottsag
itt erosen viszonylagos fogalomkent kezelendo.^
Jelenlegi anyanyelv-hasznalati lehetosegeik tekinteteben a
vajdasdgiak tunnek a leghdtrdnyosabb helyzetunek a negy vizsgalt
szomszedos orszag magyarsaga koziil. (A vajdasagi anyanyelvhasznalat lehetosegei erzekelhetoen romlottak a kilencvenes
evek elejehez kepest is.) A masik harom hataron tiili vizsgalati
3 Az egyes eletszintereken hasznalt nyelv utan erdeklodve - a dominans
anyanyelv ill. tobbsegi nyelv mellett potencialis valaszlehetosegkent szerepelt a ket nyelv kb. azonos merteku hasznalata. Az osszevont mutato keszitese soran azok keriiltek a „kiegyensulyozott" ketnyelvuseg kategoriajaba, akik legalabb harom szinteren a ket nyelv kb. azonos merteku szereperol tettek emlitest.
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csoport kozel azonos nyelvhasznalati arculatot mutat, csak az
erdelyi magyarok a szukebb koru (csaladi, barati), a felvidekiek
pedig a vasarlasi szinhelyek anyanyelvtjsegeben aktivabbak valamelyest a tobbinel.
A kbnyvolvasds nyelverol majd a kesobbiekben meg szolni fogunk, most csak arra hivjuk fel a figyelmet, hogy a kisebbsegi
konyvolvasok tulnyomo tobbsege dominansan anyanyelvu olvasonak tekintheto.
Az anyanyelvhasznalat tarsadalmi hatteret kutatva az anyanyelv eselyeit az egyes retegek szempontjabol nagyon kiilonbozonek, s az egesz jelenseget nagyon ellentmondasosnak talaltuk.
Fejezetiink elejen - a szakirodalom megallapitasai nyoman - a
bilingvizmus pozitiv vonasait, latokor- es ismeretbovito, mas
kulttirak megerteset elosegito hatasat hangsulyoztuk. Majd a kisebbsegi ketnyelvuseg nagy tehertetelerol, kenyszer-vezerelte
es jobbara aszimmetrikus jellegerol is szolnunk kellett, s arrol a
tenyrol is, hogy a kisebbsegi anyanyelv sok esetben a tarsadalmi nyilvanossag legszukebb belso koreibe kenytelen visszavonulni. Ugyanakkor a ketnyelvusegnek a tobbsegi nyelv szamara jelentos (esetleg dominans) szerepet biztosito formal val
olyan tarsadalmi retegekben es kozegekben talalkoztunk (fiatalabb korosztalyok, magasabb iskolazottsaguak es statusztiak, a
nagyobb varosok es a szorvanyvidekek lakosai, stb.), akik leginkabb vannak kiteve az asszimilacios es migracios esabitasoknak.
E retegek koreben fordulnak elo a legnagyobb esellyel es egyre
nagyobb aranyban a vegyes hazassagok, amelyek onmagukban
is a nyelv- es identitascsere kovacsai. Eoleg a (nagy)varosok es a
szorvanyvidekek kisebbsegi lakosai szamitanak veszelyeztetettnek: ezeknek magyar nepessege - a nepszamlalasok altal mert
altalanos nepessegcsokkenes kozegeben (Gyurgyik-Sebok,
2003) - sokkal gyorsabban fogy, mint a falvakban es a tombmagyar videkeken. (Kiss T . , 2003; Szilagyi N . , 2002)
A falvak (es kisebb varosok) magyar tarsadalma - ha nem el
szorvanyban vagy eros lokalis kisebbsegben - jo esellyel egy
egeszen mas nyelvi szituacio: az anyanyelvi dominancia resze-
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se lehet, vagyis joreszt anyanyelven elheti az eletet. Tegyiik
hozza, hogy az atlagosnal idosebb es alacsonyabban iskolazott,
a modernizacios folyamatok altal kevesse erintett tarsadalmi
csoportokrol van szo, amelyek ugyanakkor elvezik a primer
„face to face" kozossegeknek az anyanyelv megorzesere kiilonosen alkalmas „feszek-meleg", csaladias legkoret, kommunikacios kozvetlenseget. (Bartha, 1999: 139; Pentek, 2001: 171)
Az ellentmondas alapmodellje szerint tehat a kisebb es tombszeriien magyarlakta telepiilesek tendenciaszeruen alacsonyabb
szintij civilizacios viszonyai (amelyekkel altalaban egyiitt jar a
munkaeropiac, az egeszsegiigyi ellatas, stb. korlatozottabb lehetosege is), a vallasossagot, egyhazakhoz kotodest is magaba fogla16 hagyomanyos ertekei vel tamogato kozeget jelentenek a kisebbsegi anyanyelv szamara; mig a fejlettebb, urbanizaltabb, jobb
munka- es ellatasi lehetosegeket nyiijto ketnyelvii (nagy)varosi
kozeg - a maga modernizacios vivmanyai mellett - hajlamos arra, hogy hatterbe szoritsa a kisebbsegi nyelvet es identitast.
A KONYVOLVASAS ESA Z OLVASMANYOK

NYELVE

Az olvasas nemcsak egy az tin. szabadidos tevekenysegek koziil,
hanem kitiintetett, mondhatni szimbolikus szereppel rendelkezo cselekedet, s az anyanyelvi kultura legfobb gyakorloterepe.
Kiilonleges vonasa nem meriil ki abban, hogy nehezen kepzelheto el „hattertevekenysegkent" (mint a radiohallgatas es televizio-nezes, vagy akar a zenehallgatas), hanem foleg abban az ertek-egyiittesben olt testet, amelyet a „fontos dolgok" szeles valasztekabol magahoz vonz. Korabbi kutatasokbol tudjuk, hogy
a gyakori, es esztetikai ertekekre koncentralo konyvolvasas szociologiai ertelemben - tendenciaszertjen egyiitt jar a harmonikus, kreativ, az embertarsaira, mas ertekorientalt kulturalis tevekenysegekre es informaciokra egyarant nyitott, tolerdns szemelyisegvonasokkal (Gereben, 1998:67-83).
A 2000-ben vegzett magyarorszagi felmeres - 1985-os reprezentativ vizsgalatunkhoz kepest - jelentos visszaesest tapasztalt: a 18
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even feliili konyvolvasok (a felmerest megelozo evben legalabb egy
konyvet elolvasok) aranya 64%-r6l 49%-ra, az un. rendszeresen (havi
atlagban legalabb egy konyvet) olvasok aranya pedig 19-rol 12%ra csokkent. A legiijabb - (2005 oszi) adatok pedig az olvasok aranyanak tovabbi csokkeneserol vallanak (Nagy A.-Peterfi, 2006.)
1998 es 2000 kozotti felmeresi adatok alapjan Erdelyben es
Karpataljan a felnott magyarok 65-70%-at talaltuk konyvolvasonak, Felvideken es a Vajdasagban pedig 60-60%-at - tehat
mindeniitt tobbet olvasnak, mint Magyarorszagon (49%). A
rendszeres olvasok aranya hataron tiil es Magyarorszagon egyarant 10-15% kozott mozgott, az also kiiszobot Karpatalja es
Vajdasag, a felsot Feividek es Erdely merte ki. Sajatos modon: a
kevesbe modernizalodott keleti tersegek (Erdely, Karpatalja)
tradicionalis ertekrendjenek szellemi talajan nagyobb olvasasi
aktivitas mutatkozott, mint a modernizaltabb felvideki es delvideki magyarsag koreiben; nem is beszelve az anyaorszagrol,
amely a Karpat-medence magyarsaganak leggyengebb olvasasi
teljesitmeny et nyiijtja (Id. 1. sz. abra).
Bonyolitja a helyzetet, ha visszatekintiink a miiltba: a magyarorszagi olvasaskultiira pozitiv korszakai - talan az otvenes
A konyvolvasas gyakorisaga ot orszag felnott
magyar nepessegenek szazalekaban
Vajdasag
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evek masodik fele, de felmeresi adatokkal is bizonyithatoan a
hatvanas evek elso fele - kifejezetten diktatorikus esztendok
voltak. A diktaturak lebontasaval elnyert szabadsag azonban
nem eredmenyezett magasabb kulturalis nivot - es ezt nemesak
az olvasas mennyisegi adatai, hanem az olvasas (es az olvasmanyok) minoseget firtato kerdesekre adott valaszok is bizony it jak.
Mielott azonban ez utobbi kerdesre raternenk, vizsgaljuk meg,
milyen nyelven olvasnak a hataron tuli magyarok.
Adataink alapjan elmondhatjuk, hogy az olvasmanyok tulnyomo tobbsege magyar nyelvu volt, de az egyes orszagok kozott nem kis kiilonbsegek mutatkoztak. A szlovakiai magyarok
koreben „esak" ketharmados volt azoknak az olvasoknak az aranya, akik tiilnyomo tobbsegben (olvasmanyaik 91-100%-aban)
magyar nyelvij konyvet olvastak az elmult evben, mig a tobbi
hataron tuli kozossegben ezek aranya 80% koriil mozgott; vagyis ugy tijnik, hogy a szlovakiai magyarok olvassak a legtobb
nem magyar nyelvij konyvet. Kiegeszitoleg megjegyezziik,
hogy egy 2000. evi, a 18 even feliili kolozsvari magyarsagot reprezentalo felmeres az ott elo felnott magyarok eves olvasmanyainak 85%-at talalta magyar nyelviinek, 13%-at romannak, es 2%nyi olvasmany pedig egyeb nyelvu volt (Miklos-Kiss 2000: 26).
Visszatekintve a kilencvenes evek elso feleben vegzett vizsgalatainkra, a magyar nyelvu olvasmanyok nagyon hasonlo
aranyszamaival talalkoztunk akkor is, csak a vajdasagi magyarok noveltek azota erzekelheto mertekben anyanyelvij olvasmany aik arany at. (Gereben 1999:198). Nem valtoztak az alapveto
tendenciak sem: az olvasmanyok nyelvi osszetetele a diplomasok es a szorvany hely zetben elok koreben hajlamos leginkabb
eltolodni a tobbsegi nep nyelve fele, mig az alacsonyabb iskolazottsagii csoportokban es a tombmagyar videkeken elok kozott
tetozik a magyar nyelvij olvasmanyok aranya. Mindez azonban
nem jelenti azt, hogy a kisebbsegi magyar ertelmiseg zome a
tobbsegi nep nyelven olvas: 70-75%-uk (Szlovakiaban 60%-uk)
igy is tiilnyomoreszt magyarul olvassa eves olvasmanyanyagat.
Az olvasmanyok nyelvet - a nyelvhasznalat egyeb szintereivel
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osszevetve - azt tapasztaljuk, hogy a nyelvvalasztasi szokasok
erosen kapcsolodnak egymashoz: az olvasmanyok elsosorban
azok koreben magyar nyelvnek, akik az iskolaikat is (vegig) magyar nyelven vegeztek, es a hetkoznapi elet kiilonbozo szinterein
is anyanyelv-dominans ketnyelviisegben elnek. A „vegyes" tannyelv tobbnyire a magyar olvasmanyok szerenyebb (51-90%-os)
tobbseget indukalja, a vegig a tobbsegi nep nyelven elvegzett iskola pedig a nem magyar olvasmanyok dominanciajat segiti elo.
Megvizsgaltuk azt is, hogy az olvasas gyakorisaganak van-e
kapcsolata az olvasmanyok nyelvenek megvalasztasaval, es figyelemre melto eredmenyre jutottunk. Azt tapasztalmk, hogy az
eves olvasmany anyag tiilnyomo tobbsegere kiterjedo anyanyelvi
dominancia inkabb a ritkabban olvasokra jellemzo, mig a magyar
konyvek szolidabb tobbsegi aranya (51-90%) foleg a rendszeres
konyvolvasok koreben fordult elo. Tehat az olvasmdnyok tobbnyelviisege kedvez a gyakoribb konyvolvasdsnak (es forditva), egeszen addig a mertekig, amig az idegen nyelv az anyanyelvet nem kezdi
hatterbe szoritani. (A magyar nyelvii olvasmanyok 26-50%-os, s
foleg a 25% alatti kategoriaja mar ismet gyengebb olvasasi teljesitmennyel jart egyiitt!) Vagyis a kisebbsegi magyar olvasaskultiirara nem a „tiszta" nyelvhasznalati formak hatnak termekenyitoleg, hanem az anyanyelv-domindns, de a mds nyelvek dltal kozvetitett (szakmai es kulturdlis) ertekekre is nyitott bedllitodds. E z a masik
nyelv a kisebbsegben elo magyarsag eseteben sokszor (de nem kizarolag) az allam tobbsegi nyelvet jelenti. Az osszefiigges tobbsegi helyzetben, peldaul Magyarorszagon is miikodik: a magyaron
kiviil mas nyelvet is ismerok lenyegesen nagyobb aranyban bizonyultak kony volvasonak, azon beliil rendszeres olvasonak, mint a
csupan egy nyelven olvasok (Gereben, 1998:54).

M I T OLVASNAK?

Az olvasas minosegi mutatoi - a hagyomanyos ertelemben vett
esztetikai-kulturalis ertekek tekinteteben - az anyaorszagban
legalabb olyan mertekii visszaesest sejtetnek, mint a mar emli-
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tett mennyisegi adatok. Magyarorszagon az utobbi masfel-ket
evtized alatt a legutobbi olvasmdnyok kozott a X X . szazadinal regebbi (romantikus es realista) klasszikus irodalom aranya jelentosen csokkent, a szorakoztato („lektur", „bestseller" stb.) irodalom aranya pedig megnott. Fokozatosan emelkedett az elolvasott ismeretkozlo muvek aranya is.
H a a magyarorszagi adatokat osszevetjiik a hataron tuliakkal
(Id. 2. abra), az osszehasonlitasbol az deriil ki, hogy a klasszikus
irodalom kiilonbozo valfajait inkabb Magyarorszag hatarain kiviil, a kommercialitasokat pedig Magyarorszagon preferaljak.
(A non fiction es a modern irodalom eseteben viszonylag kiegyensiilyozott az erdeklodes.) Tehat a kisebbsegben elok koreben
kedveltebb az ertekesebb irodalom es erosebb a hagyomdnyorzo attitud.
Az aktualis olvasmanyok szerzoinek nemzetiseg szerinti 19856s es 2000-es magyarorszagi megoszlasa a magyar szerzok kategoriajaban es a nyugat- es kelet-europai .yz^rzo/^ koreben csokkenest, az amerikai (tiilnyomoreszt USA-beli) szerzok eseteben viszont jelentos novekedest {7%-r6[ 31%-ra) mutatott. A 3. abra azt
taniisitja, hogy hataron tiil mindeniitt magasabb a magyar szerzok aranya, mint 2000-ben az anyaorszagban; az amerikai szerzoke viszont alacsonyabb, mint Magyarorszagon. Vagyis hatdron tul jobban ragaszkodnak a hagyomdnyos ertekhez es a nemzeti irodalomhoz, es egyelore nem, vagy csak lassabban es fekezetten
kovetik a Magyarorszagon evtizedek ota egyre jobban kibontakozo kommercializalodasi es amerikanizalodasi tendenciat.
A LEGOLVASOTTABB SZERZOK

Eddig az olvasmanyanyag egeszenek osszetetelet elemeztiik,
most konkret szerzo-nevekkel szeretnenk illusztralni az olvasoi
erdeklodesben lezajlott valtozasi tendenciakat. A magyarorszagi - tobb evtizeden vegigvonulo - olvasmanylistak elemzesetol
most eltekintiink, de all jon itt a hataron tiili vizsgalatokkal egyidos, 2000-ben kesziilt felmeres legolvasottabb szerzoinek 10
fos elmezonye: D. Steel, R. Cook, Lorincz L Laszlo, Jokai Mdr,
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A legutobbi olvasmanyok osszetetele a muvek
stilusa-jellege szerint ot orszag felnott magyar
konyvolvasojanak szazalekaban
• Sz6rakoztatd
irodalom

Vajdasag

m Romantikus
n Klasszikus
;(19. sz-i realista)
m20. sz-i realista
n Modern
Magyarorszag

II IsmeretkozIS
0%
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60%

80%
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2. sz. dbra

Moldova Gy, W. Smith, V Fable, Courths-Mahler, Dallos S., S. King.
A 2. sz. tablazat tanusaga szerint a hataron tul az ezredfordulon
meg mindeniitt Jokai vezetett az olvasottsagban, es bar a szorakoztato irodalom jelenlete is jol erzekelheto, a nemzeti klasszikusok „aranycsapata" szinte mindeniitt (foleg Erdelyben) felvonult. E s ugyancsak Erdelyben jelentos szerepet kaptak a regio
sajat iroi is.
Mindehhez azonban hozza kell tenniink azt a nehany evvel
kesobbi tapasztalatot, mely szerint a Pazmany Peter Katolikus
Egyetem reprezentativ kerdoives felmerese 2002 nyaran a szekely fdldi Zetelakdn a legolvasottabb ironak immar - egy hajszallal Wass Albertet, Jokait es Gardonyit is megelozo - Danielle
Steel-t talalta (Ehmann, 2004:11). Ugyancsak a P P K E kutatocsoportja 2005-ben, a vajdasdgi Tothfaluban is jelentos elmozdulasokat tapasztalt a 2000-es vajdasagi szerzolistahoz kepest. A z
elteresekbol ugyan nehez elkiiloniteni azokat, amelyek az ido
miilasabol, es azokat, amelyek a helyszin valtozasabol (konkretan: az atlaghoz kepest a falusi helyszinbol) adodnak, mindenestre feltiino Jokai visszaszorulasa, Wass Albert „vajdasagi irova"
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A legutobbi olvasmanyok osszetetele a muvek
szerzoinek nemzetisege szerint ot orszag felnott
magyar kdnyvolvasoinak szazalekaban
I Magyar

Vajdasag

HKeJet-eiropai

Erdely

1 Nyugat -europai

Karpatalja

PjAmerikai

Szlovakia
Magyarorszag

• Egyeb es nem
megallapithato

0%

20%

40%

60%

8 0 % 100%

3. sz. dbra

valasa, s az a teny, hogy hasonlokeppen Zetelakahoz, Tothfaluban is foleg D. Steel ostromolja a klasszikusok nepszeruseget
(Kovesdi 2006). A z aktualisan legolvasottabb szerzok listaja
2008-ban, az ugyancsak vajdasagi Zentan vegzett ifjusagi vizsgalat szerint mar teljesen maskeppen alakult: az elre a Harry
Potter szerzoje,/. K. Rowling keriilt, ot S. King, P. Coelho, valamint D. Brown es D. Steel koveti, es csak utanuk bukkan fel nehany magyar klasszikus is (Badis 2008). Itt is el kell mondanunk, hogy a jelentosnek tiino „profilvaltasban" osszemosodik
az ido mulasanak es az atlagtol jelentosen eltero karakteres (fiatal tanulo) retegnek a szerepe, de mindketto afele mutat, hogy
az irodalmi hagyomany, a nemzeti klasszikusok nepszertisege a hataron tul is csokkenoben van.
Megfigyeleseink kiterjedtek az olvasoi erdeklodes es izles
tobb mas mutatojara is, igy a kedvene irok szambavetelere, az
(egykori) nagy olvasmanyelmenyekre (minden orszag magyar
olvasoi koreben az Egri csillagok vezette a listat A koszivu ember
fiai es Az arany ember elott), ezeknek reszletesebb ismertetesere
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Erdely (1998)

Karpatalja (1999)

Az osszes
Szerzok

olvasmany

Feividek (1999)
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Szerzok

%-aban

olvasmany

Szerzok
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Vajdasag (2000)
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olvasmany

%-aban
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Jokai M.
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4,6
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3,6

Jokai M .

Wass A.

2,9

Rejto J .

3,5
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3,1

Rejto J.

3,4

Mikszath K.
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2,3

Cook, R.

2,2
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0,9

Cook, R.
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2. sz. tdbldzat A legutobbi olvasmdnyok legnepszerubb szerzoi
reprezentativ magyar mintdk felnott konyvolvasoi koreben

(Id: Gereben 2005:129-142) itt most nem teriink ki. Egyebkent
minden osszevetesbol az deriilt ki, hogy a hataron kiviili regiok
felnott magyar nepessegenek olvasaskulturaj a - bar a romlas jegyei ott is megfigyelhetok - ertekorientdltabb es hagyomdnyorzobb,
mint a magyarorszagi konyvolvasoke.
OsSZEGZES

A globalizacio terhoditasa, az ertekrend immar evtizedek ota tarto eltolodasa az anyagi javak, a haszonelvuseg es az onervenyesites iranyaba az ezredfordulo tajan a magyarorszagi olvasaskultiiraban - a kommercializalodas es a prakticizalodas jegyeben - iij
korszakot hoztak. A Karpat-medence Magyarorszagon kiviil elo
magyar kisebbsegei egyelore meg tobbe-kevesbe ellenallnak e
tendenciaknak, ebben tradicionalisabb ertekrendjiik es eletmodjuk, valamint - kisebbsegi helyzetiikbol adodoan - a kultura es az
anyanyelv eros identifikalo hatasa egyarant szerepet jatszik, de
koriikben is jol erzekelhetok mar bizonyos erozios tendenciak.
A kisebbsegben elok a jelek szerint a kulturalis javakhoz, azon
beliil az olvasaskulturahoz, a konyvekhez fuzodo szalaik erosi-
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tesevel igyekeznek enyhiteni identitasuk megelesnek hetkoznapi nehezsegeit, vagyis fokozott olvasasi aktivitassal valaszolnak
egy masik nyelvvel, egy masik kulturaval valo talalkozas mindennapos kihivasaira. E z megerositi korabbi feltevesiinket,
mely szerint a Mate-effektus („akinek van, annak adatik, akinek
nines, attol az is elvetetik, amije van"), vagyis a tarsadalmi es
kulturalis hatranyok (illetve elonyok) halmozodasanak tendenciaja a kisebbsegi helyzetben nem, illetve nem olyan intenzitassal ervenyesiil."^ A kisebbsegi let hatranyainak elszenvedoi legalabbis reszben - hajlamosak ugyanis defieitjeik kulturalis
kompenzalasara, veszelyeztetett identitasuk - foleg konzervativ
jellegii - kulturalis ertekekkel valo megerositesere. A kerdes az,
hogy ez a kozeli, es foleg a tavolabbi jovoben is igy lesz-e.
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NAGY ATTILA

Vazlat kozelmultunk
olvasaskulturaj anak allapotarol
„El6szbr a tortenelem folyamdn a tbrteneteket nem a sziilo vagy az iskola, nem a torzs vagy az egyhaz, nem a kozosseg, de sokszor meg nem
is az adott orszdg taldlja ki es meseli el, hanem globdlis kereskedelmi
konglomerdtumok egyre szukUlo csoportja, amelyek celja, hogy minel
tobbet adjanak el ezekbol."
Gerbner, George

1. E M L E K E Z T E T O U L

Ahogyan arrol mar korabban szolmnk, irmnk, az M T A Szociologiai Kutatointezete 1996 kora nyaran egy 5000 fos, a 14 even feliili nepesseget reprezentalo mintan a kulmralis fogyasztas kiilonbozo teriileteit felolelo vizsgalat kerteben tobbek kozott az eppen
olvasott konyvekrol is tudakozodott. A reszletek ismetlese nelkiil,
szinte csak emlekeztetoiil - kisse a Gerbnertol kolcsonzott mottot alatamasztva - mindossze ket tablazattal utalunk az emlitett
„latlelet" (Nagy A. 1998.) nehany jellegzetes vonasara.
Mint lathato 3 evtized egymast koveto adatai jol erzekelheto
valtozasi tendenciakka alltak ossze. Jelentosen csokken a magyar szerzok iranti erdeklodes, felere esett vissza a szomszedos
orszagokban sziiletett miivek keresettsege, mikozben az Eszak-
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Amerikabol importalt
„mualkotasok"
a felnott konyvolvasok szazalekaban
keresettsege csaknem
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3
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nem Singer, nem Hemingway, hanem a horror, a krimi, a borzongato szerelmi tortenetek mesteremberei valtak a hazai olvasokozonseg kedvenceive: imported from U S !
Mas, itt most nem reszletezett adatsorokbol a fentiek mellett
kiolvashato meg a non-fiction (ismeretkozlo, ismeretterjeszto es
tudomanyos) jellegii miivek iranti erdekJelenleg olvasott
lodes jelentos mertekii fokozodasa is.
konyvek szerzoi
(Manapsag a kezbe vett konyvek harmada
Emiites
mar nem fikcios mil, tehat egyaltalan a
52
L o r i n c z L. L.
„mese" valt nepszeriitlenebbe s fontosab42
Cook
King, S
35
ba a praktikus, netan kozvetlen haszonnal
s t e e l , D.
31
Reader's Digest
29
is jaro informacio!) Termeszetesen egy fi24
Rejto
nomabb elemzessel ez utobbi kategoria
Mitchell
20
Moldova
19
tartalma is tovabb finomitando, mert a vaBiblia
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lodi tudomanyos es igenyes ismeretterJokai
17
Merle
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jeszto miivek mellett szep szammal jelen
Fable
14
vannak az okkult, altudomanyos „siker14
Fol lett
Marsh
13
konyvek" is.
12
Berkesi
Az olvasmanyok szerzoinek nemzetisegi megoszlasa

Az amerikai lektiir dominanciajanak ismetelt hangsiilyozasa hadd egesziiljon ki
a kortars, ertekes szerzok hatterbe szorulasanak, szinte eltiinesenek nyomatekositasaval. A lista szinte onmagaert beszel s
talan csak Rejto Jeno 5. helye okoz nemi

Christie
Szilvasi
Bradford

12
12
11

Remarque
Smith, W .

11
11

Dallos

10

Passuth

10

Woodiwiss

10

Nagy Attila: Vdzlat kozelmultunk olvasdskulturdjdnak dllapotdrol
kellemes meglepetest. Szelid, de sokadik figyelmeztetes: melyebb elemzesre, meltatasra varo sajatos, zavarba ejtoen gazdag
eletmu, melynek jellegzetes humora, ironiaja maig sikeres vonzast gyakorol az olvasok jelentos korere.
I I . K O L L E K T I V NARRACIO

Engedjenek meg itt egy kozbevetest! Vajon nem csupan a szerzo sajat sznobisztikus hajlamainak koszonhetoen keriiltek szoba
eddig a hazai olvasaskultiirat jellemzo kommercializalodasi,
amerikanizalodasi es a praktikus tudnivalokat elonyben reszesito tendenciak? Szabad-e ezekrol a szociologiai tenyekrol nem
egeszen szenvteleniil, netan a kifejezett aggodalom hangjan
szolni? A targyilagos, tavolsagtarto, lehetoleg eloitelet-mentes
kozelitesmod is megenged talan egy kiterot. Amint arra egy eloadasaban Pataki Eerenc szocialpszichologus utalt (megjelenes
alatt) az en elbeszelesek (self-narratives) analogiajara csoport elbeszelesekrol (group-narratives) is beszelhetiink. Velemenye
szerint ezek funkcioja ket iranyba mutat. Egyreszt ezen elbeszeleseknek (sajat tortenetek, anekdotak, mesek, irodalmi alkotasok
- egyaltalan a kollektiv narracio kiilonfele milfajainak) sajatos
csoportfenntarto, identitaskepzo, az osszetartozas, az egyiittes
elmeny tudatat erosito szerepiik lehet. A z elbeszelesek szelektalasaval, megformalasaval, felidezesevel elevenen tartjak a csoport kohezios eroit, „ujra es ujra hitelesitik a esoportidentitast,
majd ezaltal iij lendiiletet adnak... a »self made« identitaskepzesnek". Tehat masreszt a csoporthoz tartozas elmenye egyiittal az en-meghatarozas folyamatat is elmelyiti, tudatositja, gazdagitja. Mifele esoportkoheziot, csoport es egyeni azonossagtudatot generalnak az egyre divatosabba valo amerikai lektilrok?
A „nagy nemzeti elbeszelesek" (mitologiak, mondavilag, eredetmagyarazatok, nemzeti tortenelem) hatterbe szorulasaval
hogyan alakul majd a jovo generacioinak „beavatasa"? Hiszen a
mindenkori iij tag befogadasa rendszerint eppen a csoport-elbeszelesek, a kozos tortenet, tortenelem szemelyesse tetelevel va-
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lik maradando elmennye, ezek altal reszesiil a csoportidentitas
tartalmaiban. (Pataki E 1998.) Amint azt mar Erikson is kimutatta, az egyen jol korvonalazhato azonossagtudatanak elofeltetele, hogy maga is reszt vegyen egy „kulturalis egyseg" eleteben, csoportidentitasaban.
I I I . A KULTURALIS SZAKADEK T U N E T E I

Mint ismeretes, az utobbi evtizedben hazankban evrol-evre novekszik a kozepiskolai erettsegivel rendelkezok aranya, ma mar
az erintett korosztaly 50%-at kozeliti, s a felsofoku tanulmanyokat vegzok szama pedig megduplazodott. (1985: 99.344 fo 1996: 199.032 fo, K S H 1998. 97. p.) 2-3 evtizeddel korabbi
vizsgalatainkban is kimutattuk, hogy az olvasmanyszerkezet, az
olvasoi izles alakulasaban az erettsegi lete eezurat jelent. Vagyis
a bevezetoben
jelzett
atfogo A legutobbi o l v a s m a n y o k s z e r z o i n e k F o i s k o l a i , O r s z a g o s
nemzetisegi megoszlasa
egyetemi
minta %
tendenciak csak (a v a l a s z o l o k s z a z a l e k a b a n )
hallgatok %
eros „fenytoresMagyar
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sel", joval viszE u r o p a i (volt) s z o c i a l i s t a o r s z a g o k
6,6
4,0
E g y e b (foleg nyugat-) e u r o p a i o r s z a g o k
39,1
24,0
szafogottabban
E s z a k (es D e l ) A m e r i k a
20,0
32,0
tunnek fel pel- E g y e b ( A z s i a , A f r i k a )
1,7
1,0
daul az egyetemi es foiskolai hallgatok koreben.
Mint lathato, koriikben az orszagos atlagtol pozitiv iranyban
jelentosen eltero osszkepet rajzolhatunk fel. Meg akkor is, ha
tudjuk, hogy a kozeli mult jo nehany felsofoku intezmenye
konyvtar nelkiil kezdte meg miikodeset, illetve bizonyos „inflacios" tendenciak (egy ev alatt lehet felsofokii diplomat szerezni)
is jol erzekelhetoen felszinre keriiltek.
Villantsuk fel nehany percre a tulso part nehany elemet is! E l sokent, szinte csak tezisszerijen, a hazai funkcionalis analfabetizmus iijratermelodeserol nehany adatot:
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• a mai magyar iskolarendszerben hosszu evek ota a fiatalok
6-8%-a nem vegzi el a 8. osztalyt a 16. eletev betolteseig sem,
• a 8. osztalyosok 30%-a sulyos szovegertesi problemakkal
kiiszkodik,
• a kozoktatasbol kiesok aranyat 25-29% kozott beesiiljiik
(nem keriilnek sem kozepiskolaba, sem szakmunkaskepzobe),
• a kozepiskolakbol evente atlagosan a tanulok 13-15%-a esik ki,
• az egyes iskolak kozotti kiilonbsegek (falu, kisvaros, nagyvaros) fokozatosan novekszenek,
• 1990 es 1995 kozott a 9 es 18 eves korosztalyok olvasasertesi
teljesitmenye 20%-kal romlott.
Az iskola mellett nyilvanvaloan konyvtari rendszeriink allapota, miikodesi jellemzoi adnak meg ugyancsak hiteles kepet a
„kulturalis szakadekok" melyiilesenek mertekerol. Harom abra
tanulsagait vegyiik sorra!
Amint a grafikonokbol jol lathato, a beiratkozott olvasok aranya csokkent a legkifejezettebben (feltehetoen a beiratkozasi dijak emelkedesetol is fiiggoen), de ugyancsak a romlas egyertelmij bizonyitekaikent ertelmezhetjiik a tenylegesen beszerzett
dokumentumok szamanak csokkeneset. (Az elmult evtizedben
a konyvek aremelkedese 10-12-szeresnek mondhato, mig a beszerzesi keretek alig otszorosere nottek.)
E temakor lezarasakent ismet egy adatsor, amely a mar emle•az 6v folyamdn leltdrba v.
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getett szakadekok melyiileserol tudosit. A jol felszerelt, gazdag
valasztekkal rendelkezo, helyben olvasasra is boseges teret kinalo nagy konyvtarak latogatottsaga, nepszeriisege notton-no, s
kozben a kozsegekben elo 3,6 millio lakos ilyen iranyu eselyei
egyertelmiien romlanak. Csokken a konyvtarak szama, fokozottan zsugorodnak a beszerzesi keretek, s mindennek sziiksegszerii kovetkezmenye a latogatok szamanak drasztikus csokkenese.
(Gyori E . 1998.)
IV. A JOVO OLVASOI

Vegiil ejtsiink nehany szot a jovobeni varhato fejlemenyekrol!
10-14 eves, felso-tagozatos diakok olvasasi kultiirajat vizsgalmk
azonos modszerekkel 1977-ben es 1997-ben. Elsokent a szabadidos tevekenysegek rangsorolasat kertiik a vizsgalati szemelyektol.
A ket oszlopsor az egyeni osztalyzatok (1-5) atlagai alapjan
kepzett rangsorokat mutatja. Mint lathato a ket evtizede gyiijtott adatok szerint a szepirodalom kedvelese meg a hatodik helyen allt, mara a 12. U j elem a szamitogepezes, de a vezeto tevekenysegek valtozatlanul a tarsas egyiittleteket jelento, a kor-
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tars csoporthoz kotodo akciok (kirandulas, jatek a szabadban,
barati osszejovetelek). Mig a sereghajtok inkabb az intellektuahs jellegu foglalatossagokbol alinak ossze (szinhazlatogatas,
mukedveles, muzeum- es tarlatlatogatas). A konyvolvasas
gyakorisagat bemutato valaszok megoszlasat ket oszlopban
tessziik kozze. Kontrollcsoportkent egyhazi iskolak 124 fos 8.
osztalyos csoportjat is kikerdeztiik (2 katolikus, 1-1 reformatus es evangelikus iskolabol). Termeszetesen ebben az esetben
az orszagos mintabol is csupan a 8. osztalyt vegzok valaszai keriiltek a tablazatba.
Mint lathato, mar ezen a szinten is van jol erzekelheto, a felekezeti iskolat valasztok javara utalo adat. Tobbet olvasnak!
Vizsgalatunk
1977
1997
Szabadidos tevekenysegek rangsora*
legpozitivabb
4,27
adatsorat a konyv1 . televiziozas
4,75
3.
4,72
2. kirandulas
tarban vegzett te3. jatek a szabadban
4,59
4,35
2.
4,46
1.
4 . egyuttlet b a r a t o k k a l
4,58
vekenysegek fel3,92
5. t a n c z e n e h a l l g a t a s
4,56
5.
sorolasa jelenti.
6. s z e p i r o d a l o m o l v a s a s
12.
4,37
3,51
(regeny, v e r s , n o v e l l a , m e s e )
Nem csupan tob7. r a d i o z a s
4,20
3,69
8.
ben hasznalnak
8. autozas
4,18
3,57
11.
9. otthoni jatek
4,15
manapsag konyv1 0 . tarsasjatek
4,14
4,14
3,90
6.
1 1 . m o z i b a jaras
tarat mint a hetve7.
1 2 . beszelgetes f e l n o t t e k k e l
4,03
3,73
nes evek vegen, de
3,07
4,01
19.
13. hazimunka
3,96
3,26
16.
1 4 . gyujtes ( b e l y e g , g y u f a c i m k e stb.)
raadasul a kol1 5 . ismeretkozlo irodalom
esonzesek es a
(utieiras, s z a k i r o d a l o m .
Kepes tortenelem,
esoportos foglalU n i v e r z u m , fgy e l t . . .
3,86
3,40
13.
s o r o z a t o k olvasasa)
kozasok gyarapo17.
1 6 . szinhazlatogatas
3,85
3,23
dasa, a bongeszes,
1 7 . ujsagolvasas
3,81
3,60
9.
18. mukedveles
keresgeles erze3,27
(festegetes, z e n e l e s , szinjatszas stb.) 3 , 7 6
15.
kelheto megjele1 9 . m u z e u m - es tarlatlatogatas
3,75
3,14
18.
2 0 . barkacsolas, modellezes,
nese mellett kezi3,67
14.
kerteszkedes
3,28
2 1 . abrandozas, gondolkodas
3,66
3,59
10.
konyvek haszna2 2 . szamftogepezes
4,22
4.
lata is ugrasszeru* A felsoroit tevekenysegeket a tanulok 1-tol 5 -ig osztalyoztak, majd a
kiszamitott atlagok nyoman a rangsorban elfoglalt helyeket az 1997-es adatok
en nott. Volt es
eseten az utolso oszlopban tiintettiik fel.
van hatasa tehat
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az 1978-as tantervnek! Nagy kerdes, hogy az 1998 szeptembereben eletbe lepett uj N A T ilyen iranyu fokozott kovetelmenyeihez mikor fog
Iskolai es egyeb elfoglaltsagaid mellett - a tankonyveken
vegre megfelelo felkiviil - hozzajutsz-e konyvek olvasasahoz?
Ha igen: milyen gyakran? (a megkerdezettek szazalekaban)
keszitest nyujtani a
orszagos
egyhazi%
pedagoguskepzes es a
atlag%
tovabbkepzes rend1. Rendszeresen
szere?
30
(havonta legalabb 1 konyvet)
25
2.Idonkent(negyedevenkent
Amint psziehologu48
legalabb 1 konyvet)
42
3 . N a g y o n ritkan
sok gyakorta hangoz18
(evente legalabb 1 konyvet)
24
tatjak manapsag „az
4 . Nenn o l v a s v a g y n i n e s v a l a s z
8
3
identifikacios kulcsszemelyisegekkel folytatott kommunikaciok idotartama csokken es egyre tobb konfliktussal terhelodik". Vagyis a gyerekek
szamara fontos, szeretetteljes, tartos interperszonalis erintkezesek egyre ritkabbak es rovidebbek, a sziilok, a pedagogusok,
egyaltalan a felnottek egyre kevesbe ernek ra. Holott a szemelyiseg differencialodasahoz, majd az autonomia megszerzesehez ezekre a masolhato, kovetheto „identifikaci6s kulcsszemelyisegekre" ohatatlanul sziiksegiik lenne peldaul eppen a korabban mar emlegetett „kollektiv narracios" alkalmak, a kis- es
nagy tortenetek, a legendak, a nemzetmitoszokat is feldolgozo
irodalmi alkotasok megvitatasakor. A z ilyen jellegii beszelgetesekrol is erdeklodtiink.
Az adatok egyertelmiien negativ iranyii elmozdulast jeleznek.
Csaknem duplajara nott a senkivel sem beszelgetok, az elmenyt
masokkal meg nem osztok aranya, felere csokkent a kortars csoport, a sziilok es a pedagogusok ilyen jellegia szerepe, de a
konyvtarosok szinte el is tilntek ezekbol a szituaciokbol. (Egyetlen nyugat-dunantijli 5. osztalyos kisfiii tett emlitest egy beszelgetos kedvii konyvtarosrol!) Tablazatunk tanulsagai komoly figyelmezteteskent is ertekelhetok mind a pedagogus-,
mind a konyvtaroskepzes es tovabbkepzes feleloseinek. Tantervkeszites, tankonyvek boviilo piaca, szamitastechnikai fejlesztes, adatbazisok beszerzese es kezelese hallatlanul fontos
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dolgok! De ki figy el a gyerekek toprengo areara? K i hall j a meg
a batortalan, netan csak felig megfogalmazott reflexiokra, ketelkedo, vitatkozo kerdeseikre? Mikozben eppen a legutobbi evek
uj kutatasi eredmenyei (reading response) nyoman allitjuk egyre magabiztosabban, hogy az olvasoi motivaciok, az olvasoi erdeklodes elmelyitesenek egyik leghatekonyabb modja az olvasoi spontan reakciok mozgositasa, felszabaditasa, ervenyessegiik elfogadasa. A z a gyerek elvezi egyre inkabb a „meseket",
aki mind gyakrabban atelheti a „r61am szol, nekem irtak" megrendito elmenyet, akinel a fikcio es a legszemelyesebb tudatalatti vagy kiiszobkozeli elemek megtermekenyitik egymast,
ahol az alom, a kepzelet testet olthet a masok altal megfogalmazott tortenetek segitsegevel.
Temank vazlatos lezarasakent nehany tenyt maris tisztan lathatunk: erzekelhetoen kevesebbet olvasnak s meg ennel is kevesebbet beszelgetnek konyvelmenyeikrol a mai tizenevesek,
mint 1977-ben, jelentosen nott a konyvtarlatogatok s kiilonosen
a kezikonyveket (nyilvanvaloan iskolai feladatok megoldasahoz)
hasznalok aranya, tovabba hodit a Bravo, esabit a Bianca,
Denise, Tiffany tipusu, vagy teljesito, fantaziamozgato kommersz. De mindezek ellenere az iskolai tanterveknek, az iskolai, kozkonyvtari es otthoni konyvgyijjtemenyeknek is koszonhetoen a tanulok donto tobbsege, igaz egyre ritkabban, de megis
reszesiil az olvasas gyonyoreben, varazslataban, erzelmeket,
gondolatokat, ismereteket gazHa tagja vagy konyvtarnak,
dagito hatasaban.
mit csinaltal legutobb ottjartadkor?
(a megkerdezettek szazalekaban)

1 . Kolcsonzott
2. Kezikonyvet hasznalt
3. Olvasott
4 . Beszelgetett

1977

1997

%

%

26,5

38,0

1,3

18,0

10,6
2,6

9,3

5. C s o p o r t o s f o g l a l k o z a s

0,7

1,4
3,2

6. Jatek

0,5

2,0

7. B o n g e s z e s

-

5,1

8. Szamitogepet hasznalt

-

0,1

A tenyek makacs dolgok, a jo
evtizede kirajzolodo tendenciak
a harmadik evezred elso evtizedeben tobbnyire folytatodnak.
Nehany ponton azonban megis
kiegeszitesekkel kell elniink. K i keriilhetetlen kotelessegiink jelezni, hogy 2005-ben az addi-

119

Az

OLVASAS

VEDELMEBEN

gi magyar olvasasszociologia legnaSzoktal-e konyvekrol beszelgetni?
gyobb meretu (3674 fos), orszago(a megkerdezettek szazalekaban)
1977 1997
san reprezentativ vizsgalatara keriil%
%
hetett sor, amelyben a 18 ev feletti
1 . Senkivel sem
lakossag olvasasi, konytar- es szamibeszelget
27,0
40,0
2 . B a r a t t a l , osztalytogep-hasznalati szokasait, illetve
tarssal, testverrel 7 9 , 0
31,0
ezek idobeli valtozasait kutattuk. (A 3 . A n y a v a l , a p a v a l 4 3 , 0 2 2 , 0
Konyvtarossal
11,0
0,1
fenti kutatas legfontosabb eredme- 45.. Pedagogussa!
7,0
3,0
6. R o k o n n a l
2,0
nyeirol a Konyvtari Figyelo 2006.
es 2007. evi, valamint a Magyar T u domany 2006/szeptemberi es a Valosag 2007/novemberi szamaiban lehet reszletesebben tajekozodni az interneten is.)
A vizsgalat legsulyosabb figyelmeztetest tartalmazo eredmenye szerint az 1964. es 2005. kozotti negy evtizedben az evente
legalabb egy konyvet elolvasok aranya 20%-kal csokkent. A hatvanas evekben meg a megkerdezettek hatarozott tobbsege
(60%), vallotta magat kony volvasonak, de 40 evvel kesobb, egy
joval magasabb iskolazottsaggal jellemezheto lakossag mar csupan kisebbsege (40%), mondhatta magarol ugyanezt. Egyszerubben szolva a tarsadalom egyes retegei kozotti (anyagi es)
kulturalis tavolsagok jelentos mertekben megnovekedtek.
A korabban jelzett amerikanizalodasi tendencia - legalabb a
kerdezes koriili evekben - jol lathatoan leallt. A z okok bizonyara szerteagazoak. 2001-2002-ben az Olvasas Eve, 2005-ben pedig a Nagy Konyv kampany mozgatta meg az orszag erre a temara fogekony reszet.
Raadasul az aranyok megvaltoztatasaban 3 kitiintetett szerzonek kihagyhatatlanul fontos szerepe volt. Kertesz Imre Nobel
Dija, Marai Sandor es Wass Albert eletmijsorozatanak hozzaferhetosege, hatalmas nepszerusege.
Termeszetesen az olvasas es internethasznalat kerdeskoret mi
magunk is tobb dolgozatban targyaltuk, de itt es most elegendo
annak tudatositasa, hogy a rendszeres olvasok, konyvtarhaszna16k donto tobbsege egyuttal interneten is folyamatosan tajekozodik. No es forditva! Vagyis az egyik, a kisebbseg oldalan az
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elonyok, a kulturalis gazdagodas halmozodik, addig a tobbseg
oldalan az ilyen jellegu elszegenyedes valt jellemzove.
Ujabb negativum, miszerint 1997-ben volt utoljara pelda orszagos vizsgalatra, amelyben a gyerekek olvasasi kulturaja lehetett a kozponti kerdes. M i magunk 2003-ban egy helyi kutatasban a hazai, klasszikus szerzok hatterbe szorulasat regisztralhattuk Rowling, Meg Cabot, Brezina, Wilson, Sacher, Montgomery es mas, fokent angolszasz szerzokkel szemben. (Uj Pedagogiai Szemle 2006/1. szam)
Fajdalmasan hianyzik a megbizhato, reszletgazdag kutatasi
adatokra epiilo elemzesek sora. Miert is nem javulnak peldaul a
P I S A vizsgalatok hazai eredmenyei.'' Milyen mertekben valik
lassankent az olvasas teren nyomasztova a lanyok nyitottabb,
gazdagabb tevekenysegrendszere? Mikent kellene a racionalitas, az ismeretszerzes, a felfedezes, a kaland attitiidjei felol a fiiik
olvasasi kedvet megelenkiteni?
IRODALOM

A tulso part messze van. Tudomanyos konferencia a funkcionalis
analfabetizmusrol. Illyefalva 1996. nov. 18-22., valamint Jelentes
a magyar kozoktatasrol Bp. 1996. Orszagos Kozoktatasi Intezet
Gyori Erzsebet: Konyvtari ellatas falun; Konyv, Konyvtar, Konyvtaros
1998. oktober 16-24. p.
Nagy Attila: Modernizacio: globalizacio, amerikanizacio (Valtozasi
tendenciak a hazai olvasasi es konyvtarhasznalati szokasokban);
Konyvtari Figyelo 1998. kiilonszam 65-79. p.
Nagy Attila: Fatum vagy probatetel; Konyv, Konyvtar, Konyvtaros
1998. marcius
Pataki Ferenc: Kollektiv narrativumok es a csoportidentitas (megjelenes
alatt)
Vidra Szabo Ferenc: A konyvtarhasznalati szokasok valtozasai az utobbi
10 evben; Konyvtari Figyelo 1997/1. sz. 59-71. p.
Vidra Szabo Ferenc: Nehany konyvtari mutato alakulasa 1985 es 1995
kozott; Konyv, Konyvtar, Konyvtaros 1997. Junius 3-10. p.
(A Fordulopont folyoirat 1999/2-3-as szamaban megjelent tanulmany kiegeszitett valtozata.)
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PETERFI RITA

Mikszath vagy Meg Cabot?
A 13-14 evesek konyvtari olvasmanyai
Ismerjiik-e gyermekeink olvasmanyait? Tudjuk-e, hogy az altalanos iskola felsobb evfolyamosai, vagy a 6-8 osztalyos gimnaziumokba jaro 13-14 evesek mit olvasnak az iskolai kotelezo olvasmanyokon kiviil? Hiszen ok azok, akik mar - elvileg - nagy
magabiztossaggal olvasnak, gyakorlottan valogatnak az olvasnivalok kozott. Kerdes persze, hogy vannak-e a gyerekek kornyezeteben olyan felnottek: sziilok, pedagogusok, konyvtarosok,
akik segitik oket az eligazodasban vagy csak sajat megerzeseikre, egymas velemeny ere, javaslataira, a reklamokra hagyatkozva valasztanak olvasnivalot.
2009 tavaszan lehetosegiink nyilt arra, hogy a S Z I K L A integralt konyvtari rendszerbol nyert adatok alapjan^ attekintsiik a
10-12 evesek olvasasi szokasait. Azonban ovatosan kell fogalmaznunk. A kep akkor sem volt es most sem teljes, hiszen az olvasott konyveknek csak egy szeletere van ralatasunk: az, hogy
milyen konyvekhez jutnak az otthon fellelheto csaladi konyv-

1 Az iras az elektronikus Konyv es Nevelesben olvashato. Peterfi Rita: Tudunk-e az iskolan tuli vilagrol? Amit a 10-12 evesek az iskolai kotelezo olvasmanyokon kiviil a maguk kedvere olvasnak. Konyv es Neveles. 2009.
2. http://www.tanszertar.hu/eken/2009_02/pr_0902.htm
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tarbol, hogy mit l^apnali egymastol koleson, hogy milyen konyvekhez jutnak ajandekkent vagy vasarlas utjan, nem tudjuk. O l vasmany aik teljes kepet akkor rajzolhatnank meg, ha modunk
lenne - peldaul egy kerdoives adatfelvetel soran - oket megkerdezniink.
Jelen irasunkban arra vallalkozunk csupan, hogy megnezziik,
mi az, amit nyolc varosi konyvtarbol a 13-14 evesek kolcsonoznek. A 2009 tavaszan vegzett, 10-12 evesekre vonatkozo vizsgalodasunkhoz hasonloan - valamint az osszevethetoseg erdekeben - a konyvtarak koret nem valtoztattuk, tehat most is negy
Vas es negy Pest megyei konyvtarbol szarmaznak az adatok:
Celldomolkrol, Koszegrol, Sarvarrol es Vasvarrol, valamint
Erdrol, GodoUorol, Szazhalombattarol es Szentendrerol. A
vizsgalt ev 2003 es 2008 volt, igy ot ev valtozasait kovethetjiik
nyomon. Mivel a rendelkezesiinkre alio adatok varosi konyvtarakbol szarmaznak, ezert azt sem az aprofalvakra, sem a nagyvarosokra, sem a fovarosra nem vonatkoztathatjuk. Azonban
megis azt allitjuk, hogy feltehetoen az orszagos atlaghoz kozeli
eredmenyekkel kell szamolnunk. Mire alapozzuk mindezt? A z
olvasaskutatas tobb evtizedes tapasztalataibol tudjuk, hogy az
orszagos atlaghoz mindig a kisvarosokban lathato, tapasztalhato helyzet hasonlit a leginkabb.
Lassuk hat a 13-14 evesek 2003-as es 2008-as listait!
Szembetiino, hogy mig 2003-ban a kotelezo klasszikusok alinak az elen, addig 2008-ban a dobogos helyeken a kiilfoldi kortars szerzok osztoznak. Vagyis Mikszath es Moricz ot ev elteltevel hatrebb sorolodott, s atadta helyet a sorozatiro, nagy nepszeriisegnek orvendo Brezinanak, illetve Meg Cabotnak. Mig
2003-ban viszonylag sok (osszesen hat) magyar szerzo is helyet
kapott a hiiszas listan, addigra 2008-ban szamuk haromra csokkent. Ok zomeben a kotelezo olvasmanyok reven voltak jelen:
Mikszath, Jokai, Moricz, Gardonyi es Tamasi Aron. De a masodik vizsgalt idopontra mar a kotelezokbol csak Mikszath es Jokai maradt. Mindannyian a 19. szazad vege, a 20. szazad elso felenek nagy klasszikusai. S mely konyveik reven keriiltek listara
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A13-14 ^esek ^tal leggyakrabban kolcsonzott szerzdk
2003-ban 6s 2008-ban, nyolc v^osi konyvt^an Pest 6s Vas megy^ben
(A kolcsonz6sek s z ^ ^ a k feltuntet6s6vel)
2003

2008

Mikszath Kalman

198

Brezina, Thomas

979

Jokai Mor

185

Cabot, Meg

791

Daniels, Lucy

163

Wilson, Jacqueline

232

Rushton, Rosie

153

Mikszath Kalman

180

Brezina, Thomas

149

Schroder, Patricia

174

Pascal, Francine

144

Shan, Darren

148

Moricz Zsigmond

130

Jokai Mor

142

Christie, Agatha

117

Rowling, J. K.

131

Wilson, Jacqueline

106

Boszormenyi Gyula

123

Pol, Anne-Marie

102

Horowitz, Anthony

121

Verne,Jules

89

Rushton, Rosie

97

Tolkien, J. R. R.

87

Moricz Zsigmond

82

Tamasi Aron

84

Stilton, Geronimo

70

Lamb, Kathryn

58

Pullman, Philip

66

Cabot, Meg

52

Christie, Agatha

64

Asquith, Ros

49

Tolkien, J. R. R.

59

Shakespeare, William

49

Ullrich, Hortense

47

Sohonyai Edit

42

Von Ziegesar, Cecily

45

Gardonyi Geza

41

Applegate, Katherine

44

Sachar, Louis

39

Bailey, Helen

41

az emlitett magyar szerzok? Mikszathtol a Szent Peter esernyoje, Jokaitol A z aranyember es A koszivu ember fiai, Moricztol a
Legy jo mindhalalig, Gardonyitol A z egri csillagok es Tamasi
Arontol az Abel a rengetegben az a regeny, melyet olvasnak a
gyerekek. Ezek azok a klasszikus olvasmanyok, melyek evtizedek ota jelen vannak az altalanos iskolak felsobb tagozataiban a
kotelezo olvasmanyok jegyzeken.
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A kortarsak koziil Sohonyai Editnek es Boszormenyi Gyulanak sikeriilt bejutnia az elso husz koze. A kiilfoldi szerzokhoz
hasonloan ok is sorozatok iroi. Sohonyai Edit, akit a Mora
Konyvkiado a legfiatalabb szerzojekent tart szamon, kifejezetten kamaszoknak szolo, nekik szant temakat dolgoz fel. Nepszeriisege a temavalasztas mellett a hangvetelnek is koszonheto. A
tizenevesen megelt szerelem, a randizas, az elso csok, a sziizesseg elvesztese mind-mind olyan tema, ami meltan szamithat olvasokozonsege erdeklodesere.
A 10-12 evesek listajahoz hasonloan a 13-14 eveseknel is az
indult esellyel a listara keriileskor, aki nem egykonyves szerzo, sot, nemcsak hogy tobb mijve, de egesz sorozatai vannak,
akar kiilonbozo temakban. A kortars szerzok mindegyikere
igaz ez az allitas.
Azok a valtozasok, amelyek a testben, a szellemben es a lelekben is vegbe mennek a kamaszkor eveiben, erzekelhetok a
10-12 evesek es a 13-14 evesek olvasmanyok, temak kozti valasztasaiban is. Nemhiaba kedvelt szerzo Hortense Ulrich,
Cecily von Ziegesar vagy Katherine Applegete, kik mindan^nyian a kamaszok szamara izgalmas temakat dolgoznak fel. Ok
azok, akik a 10-12 evesek listain meg nem szerepelnek, mert
bizony ezek a tortenetek mar a nehany evvel idosebb tarsaikrol es tarsaiknak szolnak. S megjelenik Philip Pullmann neve
is a 13-14 evesek olvasmanyai kozott, aki bravuros modon ir
moralis kerdesekrol, nem nelkiilozve a kalandok izgalmait. A
szamos kitiintetessel dijazott irot Rowlingnal is nagyobb meselokent tartjak szamon, s az o nevehez fiizodik olyan temak
feldolgozasa is, mely a felekezeti iskolakban sem maradtak
visszhang nelkiil. Sot, bizonyos esetekben az egyhaz tiltakozasat is sikeriilt kivivnia. Konyvei nagy vitakat valtottak ki kiilfoldon, de a szakertok velemenye szerint problemafelvetese
nem tekintheto szokasosnak.
A z emlitett szerzok mellett egy pillanatra erdemes meg megallni Darren Shannal. Mar a kisebbek listain is ott volt az elso
hiisz kozott - igaz ugyan, hogy a 17. helyen szerepelt - , de itt a
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13-14 eveseknel mar a 6. helyen all. Azt gondolhatjuk, hogy ez
a korosztaly lelekben mar jobban fel van vertezve Darren Shan
psziehohorror torteneteivel szemben. S csak remelhetjiik, hogy
ez igy is van.

HANYAN JARNAK KONYVTARBA?
Erdemes egy pillanatra megallni, es attekinteni a beiratkozott
olvasok szamanak alakulasat. Tudjuk, hogy a demografiai
csiicsnak szamito 1975-76-os evet a folyamatos sziiletesszamcsokkenes jellemzi, s feltetelezhetoBeiratkozott olvas6k sz^ma
en ez is oka lehet a beiratkozott ol2003
2008
vasoi letszam csokkenesenek. Az
102
175
Konyvtar 1
emlitett nyolc konyvtar eseteben
47
30
Konyvtar 2
osszesen 17 szazalekos csokkenest
141
269
regisztralhatunk. Szandekosan tarKonyvtar 3
tozkodtunk a konyvtarak nev sze269
216
Konyvtar 4
rinti
emlitesetol, de igy is jol latha349
351
Konyvtar 5
to, hogy a csaknem 20 szazalekos
234
257
Konyvtar 6
csokkenes nem egyenletesen oszlik
87
89
Konyvtar 7
meg
a konyvtarak kozott. Van, ahol
170
158
Konyvtar 8
ez meghaladja a 40 szazalekot, de
1.342
1.602
Osszesen
akad olyan konyvtar is, amely eseteben nemhogy stagnalasrol, hanem tobb mint 10 szazalekos
novekedesrol szamolhatunk be. A lehetseges okokat a kolcsonzesi adatok attekintese utan vessziik szamba.
Mint azt emlitettiik, mindamellett, hogy atlagosan csaknem
20 szazalekkal csokkent a beiratkozott 13-14 evesek szama, a
kolcsonzesek szamanak emelkedese regisztralhato: az a kevesebb konyvtarba jaro gyerek eves szinten ketezer dokumentummal tobbet vitt ki a konyvtarbol. Vagyis mig 2003-ban egy fore
10 kikolcsonzott konyv jutott, addig 2008-ban tobb mint 13, azaz havonta egy-egy konyvet vittek ki a beiratkozott gyerekek. S
ez utobbi szempont igen fontos, vagyis hogy a beiratkozottakrol beszeliink. Ugyanis ok alkotjak a gyerekek olvasoi elitjet.
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Korabbi kutatasainkbol tudjuk, hogy a 18 even feliili fel2008
2003
nottek kozott eppen azok, akik
Konyvtar 1
1727
1880
konyvtarba jarnak, azok a leg152
444
Konyvtar 2
jobban ellatottak az iin. kultu2341
Konyvtar 3
4456
ralis javakkal: ok azok, akik ol2863
Konyvtar 4
3100
vasnak kiilonbozo lapokat, fo3932
Konyvtar 5
2409
lyoiratokat, akik hasznaljak a
Konyvtar 6
4001
2045
szamitogepet, az internetet,
873
Konyvtar 7
430
vasarolnak konyveket, s ren1422
1958
Konyvtar 8
delkezesiikre all otthonukban
Osszesen
18.000
16.033
a csaladi konyvtar. S ahogy a
13.4
Az egy fore juto
10
felnottek eseteben is letezik
kolcsonzesek
olvasoi elit, a gyerekeknel is
szama
ugyanezt tapasztaljuk: ok azok
az intenziv konyvtarhasznalo gyerekek, akik hozzaszoktak a
rendszeres konyvolvasashoz, akik szamara eloszor a sziilok,
majd kesobb mar sajat maguk vasarolnak lapokat, akiknek a
sziilei is rendszeresen olvasnak, s jo esetben a kornyezetiikben
is talalhato olyan felnott - pedagogus, nagysziilo, konyvtaros - ,
aki vel meg is oszthat jak olvasmany elmeny eiket.
Kolcsonzesek s z ^ a

Erdemes meg nehany gondolat erejeig a kolcsonzott dokumentumokat tartalmazo tablazatnal idozniink. Mert mig egyes
konyvtarak forgalma az adott korosztaly koreben a harmadara
esett vissza, masok ugyanebben az idoszakban csaknem megduplaztak azt. M i lehet ennek az oka? M i allhat a jelenseg hattereben?
Kezdjiik a kolcsonzesek teren csokkenest mutato konyvtarakkal. Eloszor is felmeriil a konyvtarosok, a szakemberek letszamanak kerdese. Jo lenne ugyanis tudni, hogy ez alatt az ot
ev alatt hoi es milyen iranyban tortent elmozdulas. Vannak-e
altalanos tendenciak ezen a teren vagy egyedi esetekkel allunk szemben? Mert feltetelezeseink lehetnek, egy-egy
konyvtar szemelyzeti politikajat ismerhetjiik is, de jo lett volna ezt szamokkal is alatamasztani. Barmennyire is szerettiink
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volna erre vonatkozo adatokat kozolni, nem tudunk, mivel a
2003 es 2008 kozotti idoszakban annyit valtozott a konyvtari
statisztika, hogy nem osszevethetoek egymassal az emlitett
evek adatsorai.
A megyeszekhelyek, nagyvarosok kozeleben talalhato kisvarosok konyvtarosai koziil nehanyan arrol a tapasztalatukrol szamoltak be, mely szerint telepiileseikrol szamos esetben a diakok
a nagyvarosok iskolaiba jarnak, ezert lakohelyiik telepiilesi
konyvtaraiba ninesenek is beiratkozva, azt nem is hasznaljak. E s
mig sajat varosaikban evekkel korabban 2-3 parhuzamos osztalyt is tudtak inditani az iskolak, addigra mara ez a szam mar
egyre zsugorodott. A z olvasoi letszam esokkenesenek okai kozt
ezt is szamon tartjak.
Egy-egy konyvtar helyzetet kozelebbrol is ismerve elmondhato, hogy ott, ahol a penziigyi megszoritasok miatt a konyvtarosi letszamot esokkenteni kellett, nehez hianytalan szolgaltatasrol, emelkedo szinvonalrol es kimagaslo olvasoi elegedettsegrol tudositani. Gyakran az alapveto konyvtari feladatok teljesitese mellett mar nem jut ido, energia, munkaero arra, hogy azokat a munkafolyamatokat, plusz tevekenysegeket
valaki ellassa, amelyeknek sok esetben nemhogy napi szinten,
de heti vagy havi szinten sines lathato haszna, hozadeka. Ezek
tobbnyire azok a gyerekkonyvtari feladatok, amelyeknek
evek, evtizedek alatt lehet kezzel foghato eredmenye: egy jol
sikeriilt erettsegi, felveteli, egy vagyott alias vagy egy onmagaval es kornyezetevel bekessegben elo, a konfliktusait kezelni tudo, a problemaira valaszt es megoldast talalo felnott szemelyeben. S mivel ez sok esetben a fenntarto szamara nem
elegge kezzel foghato, kevesse dokumentalhato, ezert nem
egyszerii feladat meggyozni a penziigyi donteshozokat arrol,
hogy mindezek ellenere szamukra is megteriilo, hosszii tavii
befektetesrol beszeliink.
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A S I K E R HATTERE:
A KIMAGASLOAN TELJESITO

KONYVTARAK

Mindezek mellett mindannyiunk szamara erdekes lehet, hogy
mit tesznek maskent, mit esinalnak jol azok a konyvtarak, amelyeknel a beiratkozoi letszam es a kolesonzott dokumentumok
szamanak novekedeset tapasztaljuk.
Egyreszt ezek a konyvtarak valtoztattak korabbi beszerzesi
gyakorlatukon. Tapasztalataik szerint nelkiilozhetetlen es a leheto legfontosabb, hogy az olvaso azt tapasztalja, hogy a szamara erdekes konyvek, dokumentumok a konyvtarban megtalalhatok, hozzaferhetok. Ennek erdekeben szamon tartjak az igenyeket, s a fiokkonyvtar szamara is szereznek be peldanyokat, ha ez
korabban nem is volt jellemzo. Boseges folyoirat-allomannyal
rendelkeznek, mert sokak szamara ez jelenti a vonzerot. Rendszeresen figyelik - s erre a rendelkezesiikre alio rendszer kepes
is - , hogy mi mennyire forog, hogy az allomany mely resze van
mozgasban. Idorol idore sajat maguk szamara lekerik azokat az
adatsorokat, amelyeknek segitsegevel meghatarozhato, hogy
mely esoportok nincsenek kelloen a latoteriikben, ki fele kellene nyitniuk, hogy mely korosztaly vagy nem kepviseloit lenne
erdemes celzott szolgaltatasokkal megkeresni. Rendszeresen selejteznek, mert iigy gondoljak, hogy a gyarapitas mellett az allomany frissen tartasahoz ez is nelkiilozhetetlen.
Alkalmazzak azokat a manapsag mar nem is annyira iij nak
szamito megoldasokat, melyekkel kozvetlenebbiil elerhetik olvasoikat: az elojegyzett konyvek beerkezesekor sms-ben kiildenek ertesitest, illetve a kesedelmes hataridore is igy hivjak fel
hasznaloik figyelmet.
S a folyamatosan novekvo olvasoi letszam es egyeb kolcsonzesi mutatok mikent erhetok el? A legjobb konyvtarak az altalanos iskolasok figyelmet igyekeznek folyamatosan szinten tartani, vagyis olyan vetelkedoket, csapatversenyeket szerveznek,
amelyen a sikeres es oromet ado reszvetelhez sziikseges a kivalasztott tema ajanlott konyveit elolvasni, a kezmiives foglalko-
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zason valamit alkotni, es a feladatlapot kitolteni. Ismeriink
olyan konyvtarat, amelynek vetelkedojen akar hatvan 3-4 fos
csapat is indul. A gyerekek koreben nagy nepszeriisegnek orvendo vetelkedon valo reszvetel feltetele, hogy a esapattagok a
konyvtar beiratkozott olvasoi legyenek.
Ahhoz, hogy a gyerekek rendszeresen megforduljanak a
konyvtarban, hogy legyen helyismeretiik, nelkiilozhetetlen az
iskolakkal valo kapcsolattartas. A godolloi konyvtar peldaul kialakitott menetrend szerint jarja vegig a varos osszes iskolajat,
talalkozik szemelyesen az iskolaigazgatokkal, az intezmenyek
magyartanaraival es iskolai konyvtarosaival, s adjak at azt a 25
oldalas foglalkozasajanlo kiadvanyukat, melyben minden evben
frissitve talalhatok meg azok a foglalkozasok, konyvtari orak,
melyeket az iskolas korosztalynak kinalnak, es amelybol az iskola kedvere valogathat. Ennek eredmenye, hogy a gyerekek a
buszindulasig bemennek a konyvtarba, s ott toltik idejiiket,
hogy e korosztaly szamara a konyvtar mara mar a randevuk
helyszine is lett, s a gyakran hallhato kozvelekedessel ellentetben az o latokoriikbe keriilo gyerekek igenis tudnak olvasni.
De nem mehetiink el a kerdes mellett, hogy nekiink konyvtarosoknak feladatunk-e az izlesformalas vagy eppen eleg az olvasok megfogalmazott igenyeinek, kereseinek eleget tenniink. S
ez kiilonosen igaz az altalanos iskolasok eseteben. Hogy ez nem
iij keletii dilemma, mutatja, hogy a Konyvtartudomanyi es
Modszertani Kozpont egy 1973-ban megjelent kiadvanya ismertette Kamaras Istvan es Szilagyi Dezsone kiserletenek eredmenyeit^, mely - mint a cimeben is mutatja - az allomanyalakitas es izlesformalas lehetosegeit vizsgalta.
Azt gondolom, nem haszontalan megismerniink a konyvarak
ezen a teren folytatott gyakorlatat. Van konyvtar, ahol azokbol
a gyermek- es ifjusagi konyvekbol, amelyek peldaul a pszi-

2 Kamaras Istvan - Szilagyi Dezsone: Allomanyalakitas - izlesformalas.
OSZK KMK. Budapest. 1973.
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chohorror kategoriajaba sorolhatok, de a gyerekek erdeklodesere szamot tartanak, csak korlatozott mennyisegben vasarolnak
peldanyokat. Tehat nem helyezik „tilt6 listara", de egy-ket peldanynal tobb - barmennyire is lenne ra nagyobb igeny, nem talalhato meg beloliik a konyvtarban. Ezek az ugynevezett csali
konyvek. Tehat aki ezt szeretne olvasni, az megteheti, de gyakran csak varolistara keriilve. Ugyanis ezekert a konyvekert fel is
iratkoznak, s ha akar ok alinak a 8-10. helyen, akkor is megteszik ezt. S a gyermekirodalomban jartas konyvtaros azokat a heteket, honapokat, mig a gyerek vegiil a varolista elere keriil, aktivan tolti el. Vagyis 8-10 alkalommal talalkozhat az olvasoval,
akinek a varakozas heteire ajanlhat az ohajtott mijhoz hasonlot.
S a konyvtaros tudja, hogy ez az az idoszak, mikor alkalma van
ra, hogy igenyesebb tortenetekkel, szovegekkel lassa el az iskolas gyerekeket. A szamos olvasmany kozott mar csak az egyik
lesz az eredetileg kivalasztott, s ido kozben esetleg megismert
mas szerzoket, temakat, korokat, mijfajokat, s tagult olvasmanyainak repertoarja, s alakult, csiszolodott izlese.
S mint arrol egy korabbi, az olvasasfej lesztes lehetseges iitjait
es gyakorlatat bemutato irasban mar beszamoltunk^ a brit peldahoz hasonloan Godollon is elkesziiltek azok, a konyvtarat
nepszeriisito plakatok, mely en sajat olvasoik, a varos ismert szemelyisegei egy-egy olvasoi tipus megtestesitoi lathatok, akik hiteles arcai lehetnek az intezmenynek.
OsSZEGZES

A 10-12 es a 13-14 evesek olvasmanylistai reszben fedik egymast, de a szerzok es temak teren is erezhetok valtozasok. A mesek, az allatokrol szolo tortenetek helyet sok esetben felvaltjak a

3 Peterfi Rita: Olvasokozpontii olvasasfejlesztes. Konyvtari Figyelo. 2007/3.
24-36. p.
http://www.ki.oszk.hu/kf/el07_plugins/content/content.php.^content.69
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kamaszokat inkabb erdeklo, a mindennapi problemaikat feldolgozo tortenetek. Ebben a korban mar ugrasszeruen megemelkedik a masik nem iranti, a parvalasztasi, parkapcsolati temak
iranti erdeklodes, s eloterbe keriilnek a felbomlo csalad, a sziilok konfliktusait s az egyre fontosabba valo sajat koresoport hetkoznapjait feldolgozo tortenetek.
A z olvasoi elithez tartozo, konyvtarba jaro, az altalanos iskolas eveik vegere mar az olvasas irant elkotelezett fiatalok meg
tobbet olvasnak, meg tobb konyvet kolesonoznek a vizsgalatba
bevont konyvtarakbol. De a kiilfoldi szerzok koziil is azok keriilhetnek fel a leggyakrabban kolesonzott szerzok listajara,
akiknek folyamatosan jelennek meg konyvei, akik sorozatokkal
vannak jelen a konyvpiacon. Elmondhato, hogy az olvasott
szerzok zome kiilfoldi, a magyarok tobbsege - egy-ket kiveteltol eltekintve - az iskolai kotelezok reven van jelen a fiatalok olvasmanyai kozott. S azok a konyvtarak tudnak a csokkeno gyerekszam mellett javulo eredmenyeket, novekvo forgalmi adatokat felmutatni, ahol egyszerre tobb eszkozzel tudjak a fiatal olvasok igenyeit kielegiteni.
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KOMAROMI GABRIELLA

Hogyan tanitanak elni
a tiindermesek?
Hamisnak latszhat ez a cim: „Hogyan tanitanak elni a tiindermesek?" Hogyan is tanithatnanak az egig ero farol, az Uveghegyeken tiilrol, a venasszony szoknyajanak hetvenhetedik rancabol? Es kik is lennenek a mestereink: tiinderek, oriasok, torpek,
avagy a szegeny ember, akinek annyi a gyereke, mint a rosta lika, es olyan szegeny, mint a templom egere? S ha a tavoli keletre pillantok: Seherezad meseje csak vigasztal, gyonyorkodtet, es
vajon a palackba zart szellem vagy a bagdadi tolvaj legyen az
elet tanito mestere. A tiindermeseket szokas az illiiziok, a varazslatok korebe utalni, mintha csak arra lennenek jok, hogy abrandozzunk vagy megborzongjunk, mert neha az is jo. De hat
nem igy van.
A mese nemcsak alom, vagy, illiizio, aminek semmi koze a valosaghoz. A mesek nem arrol szolnak, hogy „minden rendben
van", hanem hogy minden rendbe hozhato. A mese elni segit.
Ebben all a halhatatlansaga.
Azt mond jak, hogy nem talalkoztak meg a hetfejil sarkannyal,
nem almodtak meg a kiralyfirol, nem alltak az Uveghegyek
elott, hogy sose hallottak meg az aranymadarat enekelni, es
nem indultak el az elet vizeert? Boldizsar Ildiko, aki szepseges
mesek iroja {Boszorkdnyos mesek, Mora Kiado, 2007) es egyben a
mese legerzekenyebb magyar kutatoja, erre a Mesepoetika c.
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konyveben azt mondja: „hat eppen ideje, hogy elindul j anak!" E n bizony bevallom, sokszor elindultam volna mar, es a hetfeju
sarkannyal szaz alakban talalkoztam, ezer neven nevezhetem.
Meg is rettenek tole. A probemahalmaz neha olyan elottem,
mint az Uveghegyek. Valamikor az aranymadar hangjat is hallottam. Segitettek elni a tiindermesek, a modern mesek, is es
mindaz, ami beloliik vetetett. Mert hat a modern mesek tobbsege is a tiindermese rokkajan pereg le. Hiaba forditja ki a mesemondo a motivumokat, rajuk ismeriink. A nepmesebol ismerjiik a jatekszabalyokat. Tudjuk, hogy az is jatekba hiv, aki iigy
kezdi a meset, hogy „Hol volt, hoi nem volt, az Operencias tengeren is tul..." E s az is, aki iigy, mint A ketbalkezes vardzslo iroja: „Csak semmi egyszer volt, csak semmi hoi nem volt, csak
semmi odivatu bevezetes..." (Bekes Pal) A modern mesek csak
addig elnek, amig a regieket el nem felejtjiik. Addig lehet a tiinder hetfejij, a boszorkany jo, a sarkany kergethet pillangokat,
mert meg tudjuk, hogy milyennek kellene lenni a tiindernek, a
sarkanynak, a boszorkanynak. S ha eppen nem az, hat mulatsag
forrasa. Vagy eppen valamire tanit a dolog. De hat ez utobbira
valo az irodalom.^
„.. .nem jo peldat mutatni van az irodalom" - mondta/irta E s terhazy Peter. „Nem arra van, hogy tanitson, nevel j en, szorakoztasson. Nem alkalmazott tudomany. A szepseg vad es szelidithetetlen."! A mesek szepsege is. - A mese a harmonia
konnyedseget es vidamsagat adja. Ahogy Umberto Eco nyoman emlitettem mar: „A hoi volt, hoi nem volt" kezdettel jatekba hiv: „Elkepzeltem valamit - mondja a meselo - , kepzeld el te
is!" Higgyiik el, nem arra sziiletett, hogy magabiztos erkolcsi
peldazat legyen. Nem kisebb es kevesebb a dolga, mint altalaban az irodalomnak: a „let titkait fiirkeszni".^ Hogyan lehetnenk boldogok, mit jelent a szerencse az eletiinkben, hogyan
banjunk el a Gonosszal es igy tovabb. Ekozben persze tanit is.
1 Esterhazy Peter: A szavak csodalatos eletebol. Bp., Magveto, 2003. 29.1.
2 uo. 37.1.
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A nepmese tulajdonkeppen az emberiseg emlekezete, a kollektiv tudattalan resze. - „Nem arra van, hogy..." - mondhatjuk
teljes meggyozodessel, de ha egy konyv nem „mond" semmit,
- akkor Esterhazy szavaival elve - „az univerzum legerkolesosebb, legszebb, leghelyenvalobb" mozdulataval hajitsuk a „sutba".^ A mesekonyvet is. Nepmesegyujtemeny is jarhat igy,
mert az iizleti szellem hamisithatja, mint a bort. De ne errol a
szomoru tenyrol szoljunk! Inkabb biztassuk egymast arra, hogy
keressiik meg a mesenket. Lehet, hogy meg valahol var rank a
tortenetiink. H a akar juk, megtalaljuk. Lehet, hogy volt is mar
mesenk, csak valahogy megfeledkeztiink rola. Lapozzuk fel E s terhazy Peter Harmonia caelestis c. regenyet, az 593-595. oldalon
egy ilyen tortenet van! Estenkent mindenki mas meset kapott
ebben a csaladban: „Enyem a Csaba kiralyfi meg a csillagpor irta - , az oeseme a hetmerfoldes csizma, a hiigunke meg a tetanuszoltas (ha-ha-ha)." Egyszer hintazas kozben occse a Fiiszeres Eredinek az o mesejet kezdi mondani. „Figyelmeztettem,
hogy hagyja abba a meselest, mert ez az en mesem. A z en tortenetem, es az en tortenetem az enyem. Nem hagyja abba. E l lokom, mire bogni kezd, Fredi engem lok el, nevet, ott a fejeben
a tortenetem, ekkor minden elsotetiil elottem, nekirontok, okollel, terddel, labbal..."
Cimemben ott a tanitani szo, de a legszivesebben szot se ejtenek a didaxisrol. Megsem tehetem, hiszen azt probdlom bemutatni, milyen tanitdsokat sugallnak a tiindermesek mikozben a Jet titkait fUrkeszik'\k van, ha nem szenvedhetjiik a didaxist, de
tudomasul kell venniink, hogy nagyon sokfele didaxis van.
Csak az elviselhetetlen, ami kilog a tortenetbol. De rejtozkodnie, azt lehet. Akarhol. Akarhogy. A tortenetben vagy a hosok
dontesei melyen, a nepmese tiszta forrasabol meritett modern
meseben az ironikus felhangokban. (Eletem egyik keserves tanulsaga van ott a Siisii-tortenetben. H a mar nem felnek tole.
Sarkany szamba, azaz ember szamba se veszik.)
3

uo.
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A mese bizony tele van lappango tanitdssal... A nepmese, a klasszikus
mumese es a modern mese is. Szolnak ezek a tanitasok: josagrol,
reszvetrol es szolidaritasrol; bunrol, buntudatrol, feltekenysegrol, irigysegrol, balfaeansagrol, hazastarsi viszalyrol, karoromrol. Tobbszor hozzak szoba a penzt, mint gondolnank: a takarekossagot, a kapzsisagot, a csalast, a nyereszkedest. Azt is, hogy
a kincs, penz: jo dolog. Azt is, hogy megront. S meglehetos bonyolultsaggal szolnak rola. H a a mohosag, a kapzsisag merteket
teveszt, hat bunds az is, aki hagyja. ( L . Mese a haldszrol es nagyravdgyd felesegerol) Nagyon gyakran szol a mese a hatalom termeszeterol, a megalkuvasrol. (Lazar: Hapci kirdly) Maskent meselnek mindezekrol a keleti mesek, s maskent az europai mesek. (A
magyar mese europai mese, alig maradt nehany motivum abbol
a kineses tarisznyankban, amit keletrol hoztunk. Alig van olyan
mesei sziizsenk, ami kornyezo nepeknel meg ne volna. Ettol
persze meg magyar a mesenk: a nyelve, az ize, a sava-borsa.
Meg a mesehos attitudje is a vilaggal szemben: A mi hosiink elmegy „szerencset probalni", a balkanit „hajtja a nyomoriisag).
Maskepp tanit a keleti mese, es mast tanit eletrol es halalrol.
A keleti tiindermesekben a beszednek, szonak van hatalma, becsiilete. Mast mond a keleti mese az eletrol, halalrol, mert nagyobb a vegzet, a sors szerepe, kevesebb mulik dontesen, cselekvesen. A halal pedig iijrasziiletes, mas hat a tetje a cselekvesnek. - Az europai meseben tobb miilik a hos erejen, batorsagan.
A meseink nemcsak szolnak valamirol, hanem viselkedesi, cselekvesi mintakat is adnak.^ A mesehos iiton van. E z a mesei iit
az elet parafrazisa. Keresztutakhoz er, dont, valaszt, korrigal. E l sajatit bizonyos technikakat, strategiakat. (A befogadot is megerinti mindez. Elraktarozza abban a skatulyaban, amit milfaji
emlekezetnek neveziink. S aztan egyszer elohuzza: hogy miert
kell iirra lenniink neha a kivancsisagon, miert nem szabad belepni a 7. szobaba, miert fontos szetvalogatni az ocsiit a tiszta
4 L. Szakal Gyula: Dagobert bacsi, a peldakep. = Miihely 1999. 5-6. sz.
179-182.1.
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buzatol es igy tovabb.) Persze a mese mindig a szimbolumok
nyelven beszel: ha nagyon szeretiink valakit, tenyleg annyira
hianyozhat, mint a so.
A tiindermesekben mindig ervenyesiil az etikai tendeneia. A z
etikai reakciok erzelmiek is. Ugy szolalnak meg a meseben,
mint az a bizonyos „halk, belso hang" benniink, ami hiiz, iranyit. Aminek birtokaban „terkepre" sines sziikseg az eletstilusunkban. A szemelyisegetika szerint a jo eletet kereso (tegyiik
hozza, mert a meseben vagyunk, hogy a boldogsag utan vagyodo) ember mindig egy „Masik" kovetelesere ad valaszokat. „Ez
a Masik nem kiviilrol tamasztja kovetelmenyeit - ahogy Heller
Agnes irja - , hanem beliilrol (felhiv, felszolit, kovetel, s gyakran
eroszakosan kovetel)."^ M i pedig dontiink (egyediil). Minden
dontes kockazatos, bar nem egyforman. Minden dontes „ugras"
- irja mar idezett konyveben Heller. Azt azonban nem tudjuk,
mi van a tulso parton. A mesehos se tudja.
De ki az a „Masik", aki megszolit, kovetel.^ Mindenki mas:
„akik valaha eltek es ma is elnek, akik meg meg sem sziilettek."
Kant szerint a benniink levo emberiseg diktal, amikor dontiink,
valasztunk, de nem iranyit benniinket.^ A modern meseben eppen a Masik kovetelesei reven az osi mesemoral is ott el, bar sok
mindennel egyiitt. Manko lehet „ez a hang" a modern mese hose szamara. (A segito allatokat peldaul a vilag egyetlen mesejeben sem szabad bantani. Ma sem.) De ez a manko azert olyan,
amit a mesemondo, illetve a mesehos a modern meseben, akar
el is dobhatot. De tudjuk, hogy eldobta.
A mesevilag tobbek kozott arrol is szol, az elet erkolcsi kaland.
Ezert lehet a mese erkolcsi ertelmezes targya. A megfigyelo attitddjebol szemlelhetjiik a mesehosok reakcioit es tetteit. A Szerencses Jdnos c. mese moralfilozofusoknak is adott toprengenivalot. M i a szerencse? Hosiink az aranyrogot lora csereli, a lovat
tehenre, a tehenet malacra, a malacot libara, a libat kovakore, a
5 Heller Agnes: Szemelyisegedka. Bp. Osiris, 1999. 11.1.
6Uo. 12 1.
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kovet kutba dobja. E s akkor nines nala boldogabb. Nines nala
bolondabb! - mondhatnank ma. Pedig nem igy van. A cserebere oka, hogy valamire sziiksege van, es valami mar teherre valt.
Az ertekek ujragondolasanak meseje a Szerencses Jdnos. Janosunk
„konnyu szivvel ter haza". Irigyelhetjiik.
H a a tiindermesekre gondolunk, eloszor is a boldogsag jut
esziinkbe. Az: hogy boldogan elnek, amig meg nem halnak,
hogy a lakodalomban Heneidatol Boncidaig folyik a bor, s hogy
a mesemondo mindezt hitelesitse: ott volt, bajszat a borba martotta. S valoban, a tortenetek esaknem mindig jo veget ernek. (A
mukolteszeti meseben mar nem mindig van ez igy. E s regota
megtortenhet, hogy seriil ez a boldogsag. (Andersen: A kis hahledny, Lazar: A legkisebb boszorkdny) A nepmeseben ez nem tortenhet meg, a valosagban annal inkabb. A mese szerelmes kiraly fij a a kriptaban a kigyotol kapott harom zold levellel feltamasztja a halott kiralylanyt. Mesebeli Romeo es Julia tortenet.
De nehogy azt higgyiik, hogy a boldogsagrol, szerelemrol
szolo mesek altatnak benniinket. Dehogy! Eletprobakrol szolnak, iitkozben viszontagsagos ferfi-no kapcsolatrol. S a tortenetek mindig csak a hos szamara vegzodnek jol. H a valaki nem
ebben a helyzetben van, akkor a maga „nem szeretem" tulajdonsagaival is talalkozhat a befogado. - Azt azonban ketsegkiviil megtanuljuk, hogy boldogsagot keresni kell, akarni kell.
(Nem veletleniil a mesebeli leanyzot iigy hivjuk a mesetudomany nyelven, hogy a keresett lany.) A kereses pedig viszontagsagos. A felreertesek ugyan mindig tisztazodnak, de valljuk
be, a ferfi mesehosok gyakran elfelejtik kedvesiiket, a nok nem
mindig tudnak megbocsatani (es a sertett nonel nines kiszamithatatlanabb mesehos, pedig a szerelemben artok kozott
sok ilyen van: lasd a 13. keresztanyat a Csipkerdzsikdban, a hiiisagaban sertett mostohat a Hofeherkeben). Nem konnyij tudni,
kit hogy valt meg a szerelem: van akit csokkal, van akit falhoz
kell vagni. {A bekakirdly) H a varni kell a beteljesedesre, azt a
meseben a lanyok atalusszak. A z alom felkesziiles is valamire.
A felnott letre, felnott dontesekre. Bettelheim szerint az alom
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a nemi eres szimboluma a tiindermeseliben, azt hiszem, az
emberi erese is. (Csipkerozsika) A boldogsagot akarni is kell.
Hamupipoke milyen batortalanul probal j a fel azt a cipellot. Ezek a tortenetek annyira veliink elnek, hogy modern regenyekben is kutattak a Hamupipoke-tortenet sziizsejet, s amikor a norveg kiralyfi nehany eve hazasodott, Asehenputtel, azaz Hamupipoke-tortenetkent emlegettek a nemet lapok a szerelmi tortenetet.
Meglehetosen viszontagsagos a mesei iit. A boldogsagkereses
is. Harom fiu indulhat iitnak. (A mesehos harom fejlodesi szintjerol van szo.) Emblematikus hosiink mindig a legkisebb. Neki
van a legtobb ideje arra, hogy felnojon. A hos lehet csodalatos,
de lehet tekozlo, buta balfacan. De tevedhet, botolhat, probalkozhat tobbszor is. Altalaban haromszor. De a norveg mesekben ennel tobbszor. A mesemondo idot ad a hosnek, az eselyt
megtobbszorozi, de a kudarcok arat is megfizetteti. A leggyakrabban szijat hasitanak valakinek a hatabol, parazsat raknak a
sebebe. Senki se akad fenn ezen. Ara van mindennek. A boldogsagnak kivaltkepp. Minden proba szimbolikus: az is, ha a hegyet kell eltolni, az is, ha a kiralylanyt kell megnevettetni.
A mese nemcsak arrol beszel, hogy mikent tegyiik a jot, hogyan lehetiink boldogok, hanem arrol is, hogy mikent kezeljiik
a Gonoszt. A nepmese moralis alaptorvenye csak annyi, hogy:
„J6 tett helyebe jot varj!" Alapvetoen az adok-kapok reciprocitasa mozgatja az esemenyeket. Nyilvanvalo, hogy a rosszert
rosszal kell/szabad fizetni. De vajon a nepmeseben mindig viszszafizetnek mindenfele rosszat?
„Tudnek meselni olyan torteneteket - irta a nepmesekutato
Marie-Louise von Franz - , amelyek azt mondjak: ha talalkozol a
Gonosszal, akkor harcolnod kell ellene, de ugyanolyan sok tortenet letezik, amelyik azt sugallja, hogy el kell futni, es nem szabad felvenni a harcot. Egyesek azt tanacsoljak, hogy szenvedni
kell, visszaiitni pedig nem... Vannak olyan tortenetek, amelyek
igy szolnak: ha szembekeriilsz a Gonosszal, egyetlen dolgot tehetsz, megpedig azt, hogy hazugsaggal maszol ki a helyzetbol.
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Azonban ugyanugy vannak olyan tortenetek, amelyek meg a
Gonosszal szemben is becsiiletessegre szolitanak fel...^
A jorol s rosszrol meg el kell mondanunk valamit. A mesevilag egesze azt sejteti, hogy a jonak es a rossznak titkon koze lehet egymashoz. Jung az „antin6miak" zavarba ejto osszjatekat
emlegette. Neha a Gonosz tilalma valtja ki beloliink a rosszat bizonygatta. Meg az is elofordulhat, hogy a gaztettektol valo remiilet hivja elo valakibol a jot. „01yan ez - irta - , mintha a tudattalannak ket keze volna, melyek folyton keresztezik egymas
szandekat."^ A szellem archetipusa ugy jellemezheto, hogy „j6,
illetve rossz hatas egyarant kitelik belole, am az ember szabad,
vagyis tudatos donteseitol fiigg, hogy nem fordul-e a jo is satanira." - irta Jung.^
De mit tanult a modern mese ez iigyben a nepmesetol.^ Eltavolodott-e tole. A modern meseben es a meseszerij mijvek vilagaban kiilonosen bonyolult a jo es a rossz osszjateka. (Darvasi
Laszlo Trapitihen egyszerre jelenik meg varazstiikorbe zarva a
rossz es a jo Kukta Gerozan. A Harry Potter-tortenetek varazsloiskolajaban kit a fekete magiara kepeznek, kit meg arra, mikent vedekezhet ellene.) Jo es rossz bonyodalmaira utal, hogy
mig nepmese hoseinek szenvedesei sosem esnek hiaba, a modern meseben ez mar elofordul. A mesemondo mdr nem feltetelezi,
hogy a vildgban erkolcsi vildgrend uralkodik, hogy sors es erdem osszhangban vannak, hogy sosem gyozhet a Gonosz.
De a nepmese vilagaban se egyszeru a Gonosszal talalkozni:
Az jobban lathato, hogy ki a Gonosz? (Bar gyakran a mesehosben lakozik. Neha egyiitt: a „tigris es a szelid oz".) „ . . .szornnye
valni konnyij, nagyon konnyij. Nem lenni szornnye az a nehez." - irta Bekes Pal a Felolenyben. (Ez az iit a nepmese hose
elott is nyitott.) Valosagos foldi neviikon is nevezhetjiik a go7 Franz, Marie-Louise von: Az arnyek es a gonosz a meseben. Bp., Europa,
1998. 152.1.
8 Jung, Carl Gustav: A szellem szimbolikaja. Bp., Europa, 1997. 49.1.
9 uo. 67.1.
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nosz szellemet. Ugy, mint mindent maga ala gyuro foldi hatalom, elvtelen megalkuvas, arto ostobasag, „csakazertis" gyulolkodes, tiirelmetlenseg, gonoszkodo irigyseg. E s ugy is, hogy
viz- es levegoszennyezes, szarazfoldi robbanofejes raketak, konzumkultura. - A mesebeli Gonosz nagyon beszedes, sok mindenre „lefordithat6" jelentesu leny Megvannak az alakvaltozatai mindeniitt, osi idokben es ma is. Hihetik halottnak, vesztheti erejiiket jo idore, de feltamadhat, iijra es iijra erore kaphat. A
josag csak kerlelhetetlen, adaz kiizdelemben szamolhat le veliik.
Szauron, a gonosz folott vegiil is gyoz a jo. A hatalom gyilriije,
ami annyit artott, tuzkatlanba keriil a Gyuriik uraban. Utodainak se josolhatunk mas sorsot. Archetipikus voltuk, osi ritusokra utal, a Gonosznak ezekben a meseszerii de izig-verig mai tortenetekben sem szabad kimondani a nevet.
A modern mesekben a Gonoszrol nemegyszer kideriil, hogy
nem is az. Csukas Siisiije nemcsak hogy nem gonosz, de szelid,
egyfejii, ahelyett, hogy izze-porra torne ellenseget, gyogyfiivet
szed neki, borogatast rak ra, gyogyitja az influenzajat, es a leginkabb rozsabimbo szeretne lenni. Lelkeben orom van, egy esomo dal - meg illemszabalyok. Remnek csak latszik. Remek a
tobbiekben laknak: eloiteletek, felelem, a massag nem turese. Lazar mesejeben a tiinder hetfejii. Gonosznak csak velik, legfeljebb csak mi arthatunk neki. (A Hetfejii Tiinder) - Varro Daniel
verses mesejeben a babaarcu Demon csak jatszik a verfagyaszto
otletekkel. Nem is vessziik komolyan, hiszen „...mig verszagot
a szel siivoltve hajszol, / Nutellat o kenyerre kenve majszol..."
Ilyen remeket szeretnek magam koriil a vilagban. De mert nem
igy van, tartok a nepmese sarkanyatol. Es latolgatom: Hogyan
is banjunk el a Gonosszal? Keveredjiink hareba, fussunk el,
tartsuk tavol? Ott van a mesevilagban valamennyi tanacs. De el
ne felejtsiik: A gonoszsagban van ongerjeszto kepesseg. „Minden gonoszsag lancreakcio kivaltasara hajlamos, legyen... boszszu vagy a gonoszsag visszafizetese" - irja Marie-Luise von
Franz a nepmesek torteneseit elemezve. Meg kell szakitani a Idncreakciot! „Rendkiviil nagy jelentosege van, ha valaki nem iil di-
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adalt, vagy nem zuditja vissza a rosszat a tobbiekre, hanem a
megfelelo pillanatban kiszall az iigybol."io Erre a modern meseben a nepmesenel tobb pelda akad. A gonosz Kukta Gerozant
futni hagyjak a Trapitihen, s kozben mignonnal dobaljak. Lazar
Ervin meseregenyeben A Szegeny Dzsoni es Arnika boszorkanyabol dajka lesz, aki a kis Dzsonit ringatja. - Nem akarmilyen fordulat, ahogy a gonoszsagot a Ven Nyanya a Trapitiben maga
hagyja abba. „...ezt az utolso gonoszsagot meg meg kell tennem. - mondja. Erezzetek at a helyzetemet! Valami szep, komoly es emlekezetes gonoszsaggal kell elbucsuznom a gonoszsagtol. T i is tudjatok, hogy a csucson kell abbahagyni."
A nepmeseben sem egyszeru a Gonosszal szembeni magatartas. „Az, hogy mikor kell cselekedniink, es mikor kell hagynunk, hogy a dolgok megtortenjenek... olyan bolesesseg,
amelyrol a mesek igen sokat mondanak. A rosszat a nepmeseben igen, a modern meseben mar nem muszaj visszafizetni.
Nines bosszu, es van megbocsdtds. A farkas es a barany tortenete evezredek ota a hideg, kerlelhetetlen gonoszsag peldazata. Meszoly Miklos meseje (A csengos bdrdny) megrenditobb valamenynyi farkas-barany tortenetnel. Egyszerre van nagyon kozel a
nepkolteszet tiszta forrasahoz es nagyon tavol az osi mesemoraltol. - A tortenet lelegzetnyi sziizseje ennyi: A farkas nem
tudja elviselni a barany csengojenek hangjat. Szettepi a baranyt, csengettyustol elassa. A z allat testebol gyonyoru piros
csengettyuvirag no ki. A pasztorok egy kis barany nyakaba
akasztjak. A farkas kolykei szeretik a virag hangjat. A z ordas
szettepi a kicsinyeit. Azota egyediil bodorog, keresi-siratja az
edeseit - a baranyok meg etetik. - Csillag tavolban vagyunk az
adok-kapok moraljatol. De nem baj.

10 Franz, Marie-Louise von im. 215-216.1.
11 uo.
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G o M B O s PETER

A kotelezo olvasmdnytol
a szivesen olvasott konyvekig
Megvaltozott olvasok - vdltozatlan elvdrdsok

Hogy egeszen tisztan, pontosan lassuk a huszonegyedik szazad
elso evtizedeben lezajlott valtozasokat, nyilvan meg eveknek, talan evtizedeknek kell eltelni. Egyreszt idoben is tul kozel vagyunk, tulsagosan „erintettek", masreszt olyannyira „befolyasoltak", hogy a legtobben talan eszre sem veszik az atalakulasokat. Hosszasan sorolhatnank a peldakat, de nehany egyertelmu
konkretum talan segit erzekeltetni a valtozasok jelleget es merteket. 2007-re hazankban a 14-70 evesek harmada hasznalt internetet, vannak koziiliik olyanok (nem kevesen), akik harom kiilonbozo helyen is (a Median adatai szerint). 2008 elso feleveben
46 szazalekos volt az internetpenetracio - majdnem 3,5 millioan
kapcsolodtak legalabb havi rendszeresseggel a vilaghalora (ez
tobb mint hetszerese a 2000-ben mert adatnak!). Termeszetesen
az eletkortol jelentosen fiigg a nethasznalok es a netet nem hasznalok aranya, a 15-24 eves korosztalynal 80% / 20%, 50 ev felett
16% / 84% arany (Forras: T N S - N R C Interbus).
Fontos kerdes, van-e a valtozasoknak olyan aspektusa, amely
jelentos mertekben befolyasolta, befolyasolja az olvasasi szokasokat. A valasz termeszetesen igen. Bar meg mindig a szazad
legelejen vagyunk, szakertok maris „harmadik olvasasi forrada-
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lomrol" beszelnek, s e folyamat kezdetet a 21. szazad legelejere
teszik (lasd errol Kaman Veronika irasat: A z olvasas forradalmai)^ E valtozast elsosorban a hordozok forradalmakent irjak
le, vagyis azzal, hogy az altalunk hasznalt informaciohordozok
koziil valamelyest hatterbe szorultak a konyvek, s egyre tobbet
nyiilunk elektronikus forrasokhoz. A „guglizas" igeve valt nemcsak a magyar nyelvben - , maga a cselekves, vagyis az informacioszerzes internetes keresovel, napi rendszeressegge.
De nemcsak ez valtozott meg, e „forradalomnak" koszonhetoen ugyanis divatba jott az ugynevezett „nemlinearis olvasas" is.
H a csak ez utobbi technika eloterbe keriileset nezziik, pozitivan
kell ertekelniink a folyamatot, hiszen ezt az - altalaban egyaltalan nem vagy alig tanitott - olvasasmodot nagy haszonnal alkalmazhatjak fiatalok es idosek, tanulok, tanulni vagy ok, informacioszerzesre vagy szorakozasra vagyok egyarant. Raadasul a tipikus 21. szazadi befogado ab ovo nyitottabb az intertextualitasra, a hipertext szovegekre is^.
De hogy csapodik le mindez a szepirodalom olvasasanal?
Sokan leirtak mar, mennyivel kevesebben olvasnak manapsag
irodalmat. (Nagy Attila 2005-os felmerese szerint 60%-ra nott
azok aranya, akik evente egyetlen konyvet sem olvasnak el!)
Velemenyiink szerint azok a felnottek, akiket „elveszitettiink"
olvasokent (1985-ben a fent emlitett arany meg „csupan" 38%
volt), mar annak a pedagogiai kudarcnak a szimptomai, melynek koszonhetoen a gyerekek tobbsege ma sem olvas szivesen
szepirodalmat. ( E tanulmany nak nem fo temaja a nem szepirodalmi szovegek olvasasa, az ezzel kapcsolatos valtozasok vizsgalata,
de feltetleniil jegyezziik meg: eziittal se azonositsuk az olvasast
csupan irodalmi szovegek befogadasaval.)
1 Kaman: http://krono.inaplo.hu/index.php/inter/weblibrary/783-az-olvasasiszokasok-megvaltozasarol
2 A 'computer literacy' vagy szamitogepes iras, miiveltseg sajatossagairol, valamint az ilyen tipusu muveltseg megszerzesenek fontossagarol, lehetseges
modjairol Steklacs Janos irt tanulmanyt „Az olvasas jovojerol" cimmel.
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A tovabbiakban a ,,40%-kar' szeretnek foglalkozni, pontosabban e csoport egy nem jelentektelen reszevel. Azokkal a gyerekekkel, akik tarsaikhoz kepest kifejezetten aktiv olvasok, am tudatosan es hatarozottan tavol tartjak magukat a szepirodalomtol, meg pontosabban az iskolai irodalomtol.
Mindenekelott szogezziik le, a „harmadik olvasasi forradalom"
generacioja altalanossagban nem idegenkedik a konyvektol.
Maskepp fogalmazva: ok a peldai annak, hogy az internet es a
konyv nem „ellensegek", nem egymas konkurenciai, kiilonosen
nem a szepirodalmat tekintve! Egy egyszeru adat ennek bizonyitasara: Magyarorszagon (a Nielsen 2008-as felmerese szerint)
az internethasznalok 8 2%-a vasarolt mar valamit a vilaghalon talalhato oldalak segitsegevel - meghozza a legtobben konyvet!
De vajon melyek ezek a konyvek? Hiszen azt - felmeresekbol
es tapasztalatainkbol - tudjuk, hogy nem a kotelezo olvasmanyok, nem a „klasszikusok" erdeklik e csoport tagjait. Peterfi
Rita ugyanezt a kerdest egy 2008-as kutatasa bemutatasakor igy
fogalmazta meg:
„Ismerjiik-e azokat a szerzoket es mijveket, amelyeket gyerekeink olvasnak? Tudjuk-e, hogy milyen konyveket vesznek kezbe, milyen temak irant erdeklodnek, miert eppen ezeket, s ennek vajon mi az oka? Vannak-e egyaltalan az iskolai kotelezo olvasmanyokon kiviil egyeb miivek, amelyeket nem kenyszerbol
vesznek kezbe, hanem amelyekrol ok dontenek, sajat akaratuk,
kedviik szerint?"
A cikk kesobbi reszebol 2003-as es 2008-as adatok alapjan
megtudjuk, melyik szerzok konyveit kolcsonzik leggyakrabban.
A hosszas elemzes helyett hadd emeljiik ki csak a szamunkra
legfontosabb tenyeket:
- A legnepszeriibb szerzok szemelye ot ev alatt is jelentosen
megvaltozott.
- A listan tulnyomoreszt kiilfoldi irok szerepelnek, s a legelokelobb helyeken olyanok, akik sorozatokat irnak, vagy legalabbis tobb kotettel vannak jelen a poleokon.
- A lista meglehetosen vegyes. A z ertekestol a kifejezetten ar-
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talmasnak minositheto regeny ek irojaig mindenfele van. (Teljes
mertekben egyetertiink Peterfi Ritaval: Darren Shan regenyeinek nines helye gyermekeink kezeben, s nemcsak azert, mert az
irodalmi pedofilia egyik legjellemzobb peldaja.)
TuUepve a 2008-as adatokon nem vallalunk nagy kockazatot,
ha kijelentjiik, 2009 vegen, 2010 elejen legalabb nehany „ u j "
szerzo biztosan felkeriilne a friss listara, de az is lehet, hogy az
irok fele ismet kicserelodne.
E z a folyamat - egy-egy regeny felkapotta, divatossa valik termeszetesnek mondhato. A siker altalaban attol is fiiggetlen s nem is feltetleniil konnyen eldontheto - , hogy az adott konyv
irodalmi ertekei milyenek, vannak-e egyaltalan. Nem belemelyedve a konkret miivek elemzesebe allitjuk: a nepszerii konyvek
kozott vannak egeszen kivaloak, kozepesek es rosszak egyarant.
Visszakanyarodva a celunkhoz - tudniillik, hogy a sokat olvasok egy sajatos koret vizsgalnank - azt lathatjuk, hogy ezek a
gyerekek sokfele konyvvel talalkoznak. (Ha elfogadjuk, hogy ok
az olvasoi a legtobbet kolcsonzott miiveknek.) A listabol azonban az is latszik, hogy az itt szereplo szerzok koziil mindossze
ketto szerepel az iskolai anyagban, kotelezo (vagy iskolai) olvasmanyok szerzojekent, Eekete Istvan es Molnar Ferenc. Talan
nem tevediink, ha azt gondoljuk, toliik epp a Tuskevdr es A Pdl
utcai fiuk volt a keresett regeny, tehat nem „6nszantukb61" valasztottak e koteteket a diakok, hanem az iskolai feladat teljesitese vegett.
Olyan tavol allna egymastol az iskolai feladat es a szivesen, a
tanulo kedve szerint valasztott regeny? Nemcsak a listak, felmeresek mutatjak: igen, meghozza nem is akarmennyire. A
nepszeriisegi, kolcsonzesi, vasarlasi adatok alapjan kesziilt rangsorok egyertelmuen megmutatjak, a fiataloknak idorol idore
vannak kedvencei, visszatert az az elfeledettnek hitt szokas,
hogy kezrol kezre jarnak a konyvek, hogy sikk vagy „ciki" valamit olvasni, vagy eppen nem ismerni. A z eppen aktualis slagerek szinte egyaltalan nem hozzaferhetok a konyvtarakban, a varakozasi ido tobb honap lehet, annyi idejiik, idonk pedig
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nines... (A kozelmultban magam is tapasztaltam ezt: egyetemi
hallgatoim altal kedvelt, ajanlott konyvet hiaba kerestem, sehol
sem lehetett kikolcsonozni, vegiil sajat peldanyukat adtak oda.)
E slagerkonyveket falo diakok egy resze termeszetesen elolvassa a kotelezo olvasmany okat - akar meg szivesen is. De a szivesen olvasott regenyekrol a magyartanarok jo reszevel nem
md s talan nem is mer beszelni, plane beszelgetni Reszben maguk a pedagogusok nem ismerik e miiveket, az pedig, hogy ezeket - akar esak nehanyat, a legjobbakat, a valoban erdekes, irodalmi ertekkel birokat - a tananyagba is beillesszek, a legritkabban fordul elo. (A Magyar Olvasastarsasaggal 2009 ev elejen
vegzett felmereseinkbol kideriilt: felso tagozaton evtizedek ota
nines iij irodalmi anyag, gyakorlatilag elenyeszo azon kollegak
szama, akik 80 (!) evnel iij abb, ne adj' isten, az elmult evtizedben sziiletett miivet olvastatnanak. Ezek utan nem csoda, ha
vegre magyaroran a kedvene konyverol beszelhet egy diakunk,
valosaggal kivirul. H a erdeklodesiinket, esetleg pozitiv velemenyiinket is „megkapja", korabban alig tapasztalt elmenyhez jut.)
Egy kozepiskolas tanar nemregiben meselte: amikor nagyon
elege lett abbol, hogy a kozepkor irodalmat (irodalomtortenetet...) latvanyosan untak a diakjai, felajanlotta, hogy titkos szavazassal valasszanak egy regenyt, s ha mindenki elolvasta, legyen az a konyv nehany ora temaja. A dolog akar rosszul is elsiilhetett volna, mert Darren Shan eppiigy kapott voksot, mint
klasszikus regeny. De vegiil eleg meggyozo folennyel nyert
Stephanie Meyer Alkonyat)2i. S hadd szanjunk e regenyre par
gondolatot. A mij hihetetlen nepszeriisegnek orvend a kiskamasz s meg inkabb kamasz olvasok, legfokeppen a lanyok koreben. A k i nem ismeri (vagy csak hirbol, esetleg a filmbol), altalaban azt gondolja, a misztikussaga vagy epp a horrorisztikussaga lehet vonzo a fiatalok szamara. Elolvasva, de akar csak beleolvasva a regenybe gyorsan kideriilhet, nem tul misztikus s
cseppet sem remiszto a tortenet, s ha harminc evvel ezelott jelenik meg, alighanem csikos kontost kap... Nem veletlen, hogy
a fiiik egy resze mereven elzarkozik az olvasasatol. Igazi tini-
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szerelemrol szol, csak epp nem a galad sziilo, a tarsadalmi kiilonbsegek vagy a borszin jelent akadalyt (illetve az utobbi egy
kicsit megis...), hanem hogy a szeretett fiiinak komoly onmegtartoztatasra van sziiksege, hogy a baratnojenek ne szivja veret.
Merthogy vampir o, meg ha olyan is, aki nem tamad emberekre. A kornyezet ugyanakkor mai, az erzesek, a problemak, a
nyelvezet ismeros a diakok szamara, mindez ahhoz is eleg, hogy
egy joval atlag feletti hossziisagii (5-700 oldalas) kotetekkel is
nehany nap alatt megbirkozzanak. (A nyelvezetrol meg annyit,
a forditas az egyik legelismertebb kortars szerzo, Rakovszky
Zsuzsa igenyes munkaja.)
Tanitsunk hat Jokai helyett Meyert, A koszivu ember fiai helyett az Alkonyatox}
Nem hiszem, hogy ez a jo megoldas. De csak Jokait olvastatni
e korosztallyal eppiigy hiba lehet, mint csak Meyert.
A megoldas nem tijnik neheznek, nem egy kollega el is ezzel,
a nagy tobbseg azonban mereven elzarkozik elole.
A felso tagozatos diakok nagyobb resze egyaltalan nem szamit
rutinos olvasonak, plane konyvmolynak. Szamukra a klasszikusok - temajuk, nyelvezetiik, tempojuk es sok mas ok miatt - nehezen olvashatok vagy epp „fogyaszthatatlanok". A m ha az
erettsegiiknek, koruknak (nemiiknek!) megfelelo kortars miivet
valasztunk szamukra, ha a feldolgozas soran batrabban valtogatjuk a modszereket, a munkaformakat, kideriil, hogy nem betilundoruk van. S ami ugyancsak fontos: a feldolgozasok soran
batran hivatkozzunk azokra a regenyekre, melyeket valoban
szivesen olvasnak! Beszeljenek ezekrol, mondjak el, milyen ertekeket fedeztek fel benniik. Termeszetesen azt is nyugodtan elmondhatjak, hogy miert nem tetszett nekik egy-egy iras.
Keressiink parhuzamokat, helyzeteket, melyek osszekapcsoljak a konyveket. (Beszedes adat: a korabban emlitett 2009-es
felmeresbol kideriilt, a majd 150 valaszado magyartanar koziil
egyik sem kerte meg ki konyvtaros velemenyet arrol, mit erdemes olvastatni felsosokkel.)
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Jokait nem lecserelni kell, hanem elokesziteni. Az arany ember
nem terjedelmesebb az Alkonyatn2\. De a mai kamaszoknak
sokkal nehezebb megbirkozni vele. Hogy el tudjak olvasni, ahhoz elobb olyan konyvekkel kell talalkozniuk, melyek helyzetei
ismerosek szamukra. S eljon majd az ido, amikor Timar Mihalyrol is ugy tudnak beszelni, mint Edwardrol, Timearol vagy
Noemirol pedig ugy, mint Bellarol.
E hozzaallas ketsegkiviil igenyel valtoztatasokat a tananyagban. Sajnos a kortars magyar irodalomban keves az igazan igenyes problemafelveto konyv, kamaszkonyv. A kiilfoldiek kozott
azonban joeskan talalunk ilyet, meghozza ertekes regenyeket.
Masreszt a klasszikusokat kesobbre kell tenniink, hogy egyaltalan elolvassak oket. (Jobb keson...)
S vegre azt is be kell latniuk a tanaroknak - bar a szakmai
szervezetek sok-sok eve mondjak mar - , hogy az irodalomtortenet s az irodalomelmelet tanitasa nem helyettesiti (helyetesithetne...) az irodalomorakat. Azokat az orakat, amikor dialogus
alakul ki a tanar es a diakok kozott, ervek, elmenyek hangzanak
el versekrol, novellakrol, regenyekrol. Ehhez azonban mindenekelott dialogusnak kell kialakulnia konyv es olvasoja kozott.
Megvaltoztak az olvasok, megvaltoztak a konyvek, melyeket
szivesen olvasnak. A skandinav pelda (is) mutatja: erdemes lenne alkalmazkodnunk a megvaltozott koriilmenyekhez. Amig
meg nem keso.
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F u z F A BALAZS

De mi lesz veliink az olvasas utan?
„Mi, emberek nemigen Idtunk bele a vilag, a dolgok lenyegebe. Nines betekintesUnk pelddul a szellemi alkotdsok valodi szerkezetebe, abba, hogy
(pelddul) a miiveszetekben, zeneben, irodalomban igazdn mirol is van szo.
Megis, ha valaki bele tudja elni magdt valamelyikbe, es erzi, sejti, taldn
a hdtgerinceben, hogy mi is ez a lenyeg mondjuk Vorbsmarty verseben, akkor el tudja kepzelni, meg ha botfUlii is mdskUlonben, hogy - mondjuk Beethoven zenejeben is errol van szo: es rbgtbn Idthatja, hogy ezt a lenyeget sem ido, sem ter, sem atomhdboru nem pusztithatja el, olyasfelekeppen,
ahogy a derekszbgU hdromszbgre vonatkozo teteleket vagy a hiperbola
egyenleteit sem. Ez az dbra.
(Ottlik Geza)
Ml

(VOLT) AZ O L V A S A S , ES MIERT (VOLT) OLY FONTOS NEKUNK?

Mar-mar az erthetetlenseggel hataros szamomra, hogy mikozben a digitahs adathordozok es mediumok vilagaban es magan
a vilaghalon - vagyis a letez(het)o legnagyobb betiJtengerben rohamleptekkel kovetik egymast az uj es uj esemenyek, szoftverek, technikai vivmanyok, azonkozben nem kevesen meg mindig hisznek a lassii es elidozo olvasas „gy6zelme"-ben, tobbsegi
ervenyesiileseben, az emberi viselkedest komolyan befolyasolni kepes, sot kizarolagos es iidvozito erejeben...
1 O T T L I K Geza, A mdsik Magyarorszdg = O. G., A Valencia-rejtely =
http://mek.oszk.hu/00900/00958/00958.htm [2010. 01. 09.]
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A „hivok" - akiket termeszetesen minden tisztelet megillet altalaban megszallott pedagogusok, olvasaskutatok vagy akar
egyszeru olvasok, akik el sem tudjak kepzelni, hogy letezhetnek
emberek, akik orcajukon szegyenpir nelkiil ki mernek menni az
utcara akkor is, ha nem olvastak a Bun es bunhodest vagy a A koszivu ember fiah? E „hivok" legfokeppen azon sajnalkoznak,
hogy mi lesz az olvasassal, illetve hogy a „mai fiatalok" miert
nem olvasnak (eleget). Nezetem szerint azonban ma ez a „hozzaallas" nagyon-nagyon keves a jovo megmentesehez. Ma mar
elsosorban azon kellene meditalnunk, hogy egyaltalan mit adjunk a fiatalok „kezebe" az olvasas helyett. Azon kellene gondolkodnunk, hogy vannak-e olyan eszkozeink s otleteink, melyek legalabb reszben potolhatjak a potolhatatlant, azt a tevekenyseget, mely az emberiseg jelentos resze - de nem egesze,
ezt azert sosem art hangsiilyoznunk - szamara felezer even keresztiil egyre tomegesebb meretekben jelolte ki az onteremtes
iranyait, adta felemelo elmenyek sorat, s jelentett szorakozast.
Mielott tovabblepnenk, szogezziik le, hogy eleddig mlajdonkeppen a szepirodalmi jellegu „betiiolvasas"-ra gondoltunk, amikor a
szot leirtuk, holott tagabb ertelemben „olvasas"-on valojaban a koriilottiink levo vilag megerteset, valamennyi, erzekeinkkel felfogott
jelrendszer dekodolasat ertjiik.^ S ha ekkent fogjuk fel e kategoriat,
maris derusebb a kep, hiszen azt mondhatjuk, valojaban minden
„k6riilnezes" olvasas, illetve hogy onmagunknak a vilagban valo
legegyszeriibb meghatarozasa - vagy akar csupan ter- es idokoordinatak menten valo definialasa egy eppen fennallo helyzetnek - valamifele „olvasas" jellegii megertes eredmenyekeppen lehetseges.
2 Lasd peldakeppen Olvasni jo! cimii, az egyik legutobbi ilyesfajta, szinten
S Z A V A I Ilona szerkesztette kivalo kotetet (Bp., Pont, 2009)! Ebben talan
BENCZIK Vilmos tanulmanyat kiveve (Az olvasds alkonya?) valamennyi
szerzo ugy latja, hogy az olvasas (a betu-, illetve konyvolvasas) az emberiseg igen hasznos es nelkiilozhetetlen talalmanya, adomanya, melyet „viszsza kell allitani jogaiba".
3 Vo.: G A D A M E R , Hans-Georg, Eptiletek es kepek olvasdsa = G . , H.-G., A szep
aktualitdsa, Bp., T-Twins, 1994, 157-168, illetve peldaul: „Az a nepenkent es
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Ketsegtelen azonban, hogy jelen esetben nem errol van szo, hanem eppenseggel a linearis betuolvasas hegemoniajara es jovojere
kerdeziink ra. Sot, meg talan azt is hozzatehetjiik, hogy vagy egyfajta jo ertelmu nosztalgiaval, vagy valamilyen ki nem mondott,
esak a szavak mogott letezo pozitiv elvarassal fogalmazodott meg
az olvasas jovojet e tanulmany cimeben is firtato kerdes.
Az olvasas - valaszolhatnank roviden - egyszeruen azert
(volt) olyan fontos nekiink, ma elo kozepgeneracioknak es idosebbeknek, mert el sem tudjuk kepzelni, hogy belso lelki tartalmaink, elmenyeink pontosabb rogzitesere es ezaltal valo ujraelesere, atadasara mas jelrendszerek is kepesek lehetnek legalabb ilyen hatekonysaggal. Ezert szamunkra az olvasasnak
nines alternativaja. (Mivel magunk is meglepodtiink, hogy enynyire egyszerii volna a valasz, ezert a tovabbiakban eme allitas
reszletesebb vizsgalatara tesziink kiserletet.)
A NEMZEDEKEK „IDOERZEKELESI 0LL6"-JA
ES A DIGITALIZACIO

A harminc-negyven-otven evnel idosebb generaciok tudata es
emocionalis kondicionaltsaga ugyanis alapvetoen a miilt egyfajta elmenytelitettsegere es allando ujrafeldolgozasara epiil, mig
a „digitalis nemzedekek" lelektani kondieioi messzemenoen a
jelenben nyerik el kiteljesedesiiket, es nem erzik vesztesegnek
azt - tudniillik onmaguk elmiilasat - , amit az idosebbek csakis
akkent konyvelnek el. A z elmiilas az idoben jaratosabbak szamara azonban elso renden ertekvesztest, szomorusagot, vigaszegyenenkent valtozo mertekii kepesseg, hogy jelenteseket olvasunk ki festmenyekbol (vagy koltemenyekbol, dallamokbol, epiiletekbol, edenyekbol,
dramakbol, szobrokbol), minden mas emberi kepesseghez hasonloan olyan
kollektiv tapasztalatok termeke, amelyek joval meghaladjak ezt a kepesseget,
akarcsak azt a masik, sokkal ritkabb kepesseget is, hogy az igy kiolvasott jelentest tekintsiik e dolgok legfontosabb vonasanak" (GREETZ. Clifford, A
muveszet mint kulturalis rendszer = G., C , Az ertelmezes hatalma. Bp.,
Osiris, 2001, 289 [Osiris konyvtar]).
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talansagot jelent, s a jelenben valo eles - ha tetszik, a „earpe
diem!" filozofiaja - pedig komoly abb etikak szerint sem tul ertekes eletelv. A m mivel az egyen alapvetoen nem szeret kognitiv disszonanciakkal terhelten elni, ezert azt mondja-gondolja,
hogy jobb, ha „kiegyezes"-t kot sziilok, iskola, illetve a sajat vagy ai es lehetosegei kozt. Vagyis az egyik fel elfogadja azt, amit
diktalnak neki egy feliilrol vezerelt, erosen tulszabalyozott, a
kreativitast es az ontevekenyseget majdnem teljesseggel kizaro,
poroszos nevelesi-oktatasi rendszerben'^, s immel-ammal
ugyan, de eleget tesz a kovetelmenyeknek, igy aztan vegiil
leerettsegizik... A masik fel pedig lenyegeben nem tesz semmit
- hangsiilyos tisztelet a szamos kivetelnek! - , mert felti az egzisztenciajat es a kenyelmet - bar nagyjabol latja, mit kellene
tennie: ertekvilagaban, oktatasi tartalmaiban es modszereiben
vegre a jelen fele forditani tekintetet...
A digitalizacio iij korszakanak eljovetele ugyanis korantsem
csak jelek es jelrendszerek rogzitesenek az eddigieknel hasznosabb, hatekony abb es celszeriibb modjat jelenti, hanem sokkal
inkabb masfajta gondolkodasmodot, a vilaghoz valo joval szabadabb es kreativabb viszonyrendszer letrejottet biztosithatja. A z
individuum onmegismero es onervenyesito szandekainak es
akaratainak soha nem latott intenzitasu ervenyre jutasat. Mert a
digitalizacio egyertelmiien nem mennyisegi - mint a konyvnyomtatas - , hanem minosegi ugras az emberiseg fejlodestorteneteben. Sokan azonban meg ma is szeretik mennyisegi katego4 A minap (2009 novembereben) hallottam, Nagyvaradon jarva, egy magas rangu oktatasi miniszteriumi tisztviselotol, hogy Finnorszagban - a
NOKIA hazajarol van szo! - egyszeruen nincsen szamitastechnikai kepzes
az iskolaban, mert - mint indokoljak az ottaniak - nines olyan diak, aki ne
tudna tobbet barmelyik tanamal... A rendszer tehat kepes kezelni a mindennapi tenyeket, kepes a fennallo kovetelmenyek szerint racionalisan
(at)alakitani onmagat, hogyha sziikseges, es nem hajlando felesleges (oktatasi) idot pazarolni kezenfekvo tenyek elmagyarazasara-megtanitasara (nemileg tiilzo [?!] peldaval elve: hogy mi a 486-os szamitogep lenyege, vagy
hogyan kell bekapcsolni azt...).
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riakent ertelmezni, jelentoseget es jelenteset az informaciorogzites technologiaira szukiteni. Holott a lenyeget illetoen egyaltalan nem (esak) arrol van szo, hogy egy pendrive-on vagy
D V D - n elfer-e egy konyvtar vagy nem, hanem mindenekelott
arrol, hogy azt a minosegi ugrast, amelyet az oldalszamozott
konyv feltalalasa jelentett a papiruszhoz kepest (elsosorban az
informaciokereses hatekonysaga szempontjabol), nagysagrendileg magasabb szinten ismetli meg a digitalizacio. Ugy tud suriteni kis helyre - bar ez a „hely" gyakran seriilekeny, am megiscsak vegtelen szamban sokszorosithato - sok-sok informaciot,
hogy az akar vegtelen szamu egyedbol alio halmazt a masodperc tort resze alatt, megadott algoritmusok menten, uj strukturakba kepes rendezni.^ S ezekben az uj es uj strukturakban valamennyi egyedi, egymastol megkiilonboztetheto alkotoreszt
megtalalhatjuk szazadmasodpereek alatt, illetve kereshetiink
vissza korabbi elemeket es strukturakat. A vilagnak nem a jelek
szaporodo szamaval valo rogzitese lesz sokkal differencialtabb a
digitalis eszkozok segitsegevel, hanem a vilag lenyegi viszonyainak megragadasara tett kiserlet lesz nagysag(t)rendileg intenzivebb a digitalizacio altal (mint ahogyan a betiik segitsegevel valaha is lehetseges volna). (A szepirodalom tulajdonkeppen nem
mas, mint az onismetlo es az idoben vegtelenne szetmallo hetkoznapok „digitalis algoritmizalas"-ara tett egyfajta kiserlet - az
egyes „r6gzitesi modszerek" megfelelnek az egyes mufajoknak,
maguk a miivek pedig a silritett idok es terek adott alkotoi-iroi
kepleteinek. A z amiigy jelolhetetlen, es a maguk linearis elmondasaban csupan vegteleniil unalmas es strukturalatlan ismetlesekbol alio, egymastol megkiilonboztethetetlen eletnapok azaltal valnak jeloltekke es megkiilonboztethetokke, ezaltal egyedive, hogy egy olyan zart osszefiiggesrendszerbe keriilnek, amilyen egy regeny, drama, vers. Ezekben az adott szerzo nem
mast tesz, mint hogy egy bizonyos, kozosen elfogadott kod5 Lasd a WORD szovegszerkeszto program egyik leggyakrabban hasznalt
utasitasat: „Mentes maskent"!
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rendszerben mozogva s azt reszben megujitva rogziti az eppenletezo lenyeget. ["Maskent menti" ugyanazt a „val6 vilag"-ot.])^
Digitalis tartalmak letrehozasara tehat mar kepesek vagyunk,
digitalisan suritett jelrendszereket azonban meg csak „olvasast
konnyito", kozvetito targyak - szamitogepek, mobiltelefonok,
C D - es DVD-olvasok (milyen jellemzo az eszkozok neve is: „olvasok"!) - segitsegevel tudunk dekodolni, hisz fiziologiailag
„nincsen szemiink" az ilyesmihez. A m jo volna, ha legalabb
nem tagadnank mereven annak lehetoseget, hogy a mienktol eltero olvasasfogalmak is letezhetnek e Foldon - civilizacionkent,
nemzetenkent, koronkent, tarsadalmi esoportonkent masok es
masok. Vagyis nem biztos, hogy a CD-olvas6nkat kell kicserelniink, ha akadozni latszik, hanem valoszinu, hogy a sajat erzekeloinket kell atallitanunk a kozel jovoben egy masik fordulatszamra, s megtanitanunk ma meg szamara lathatatlannak tuno
jelrendszerek olvasasara.
Az „idoerzekelesi olio" meg szinte becsukott allapotban van.
De mar beledugta ujjat fogantyujaba a Nagy (Id6)szabasz. T a lan lesz hozza eleg batorsagunk, hogy ne csak nezziik, hanem
lassuk, sot el is „olvassuk" az iij szabasmintakat.

JELRENDSZEREK VALTOZASA AVAGY A „DEK6DOLASI OLLO"
Lassan be kell latnunk, hiaba hisziink mi abban, hogy olvasas
vagy irodalom nelkiil lehet elni, csak nem erdemes; mert egyszer megiscsak kideriilhet, hogy a fentebb jelzett, generaciok es
jelrendszerek kozotti, egymassal ellentetes vagyak es akaratok,
lehetosegek fesziiltsege tovabb mar fenn nem tarthato, mert
maradando szemelyisegkarosodast okozna. Ekkor kovetkeznek
6V6.: „...az irodalom mint muveszet minden nyeXwen jelblt beszedmod.
Egyik meghatarozo sajatossaga szerint eppen azaltal, hogy a dolgokra valo
utalas rogzitett, tehat egyertelmii kapcsolatformajat szamolja fel - a jelentesek atvihetosege erdekeben" ( K U L C S A R SZABO Erno, Az esztetikai [?] tapasztalat nyomdban. Irodalmi tankdnyveink az evtized nyitdnydn = Uo: Az uj kritika dilemmdi. Az irodalomertes helyzete az ezredvegen, Bp., Balassi, 1994, 109).
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be generaeiok es „nyelvek", beszedmodok egymas elleni „lazadasai". Eme lazadasok egyik elso jele a kozos jelrendszereken
nyugvo kozlesek megkozelitoleg azonos dekodolasanak ertelmere valo rakerdezes. Masodik lepcsoje pedig mar e jelrendszerek kozlesre, megertesre valo alkalmassaganak ketsegbe vonasa.
Nezetem szerint nagyjabol itt tartunk ma, vagyis ott, hogy az
iskolaba jarok tobbsege meg eppen elfogadja kenyszerusegbol,
hogy neki ilyen es ilyen felteteleket kell teljesitenie az „erett
ember"-re valashoz, a tarsadalom eletebe valo „egeszseges" betagozodashoz. Maholnap azonban az oktatasi rendszer e latszatnyugalmon alapulo konszenzusa felborulhat, hisz mar most is
eresztekeiben reeseg-ropog a rendszer egesze, es sokkal nagyobb bajok kovetkezhetnek be, mint ha a varhato tortenesekre
elore felkesziiltiink volna. (Lasd ismet azt is, amit fentebb mondottunk az „idoerzekelesi oll6"-val kapesolatban!)
Nezetem szerint tarsadalmunkban mara ugyanis egyre nyilik
a „dek6dolasi olio" is. Meg eppen annyira hasznalhatok a hagyomanyos jel- es dekodolo rendszerek - ilyenek a betuk s maga az olvasas is - , hogy a felnovekvo nemzedekeket bevezessek
a letezes es a kulturalis, tovabba biologiai athagyomanyozas titkaiba, hogy onmaguk - ti. e jelrendszerek - hasznalatara szocializaljak oket, am mar ma is erosen megkerdojelezodik e modszerek ervenyessege (s nem is csak kozvetito kepessegiik), ha az
iskola zart vilagan kiviilre mereszkediink kerdeseinkkel.
Mert hat mit is kezdjen a tanar vagy a sziilo egy napi 6-8-1012 orat youtube-ozo, twitterezo, msn-ezo, sms-ezo, e-mailezo,
playstation-ozo stb.-zo gyermekkel, aki „raadasur' meglehetos
otthonossaggal kepes letezni egy egeszen bonyolult es differencialt, a felnottek szamara azonban erosen idegen jel vilagban, s
meg csak boldogtalannak sem erzi magat - sot! Aki ellentetesen
el e felnott vilag elvarasaival, mely eppenseggel azt szeretne, ha
az o szemeben „felszines", „6cska popularitas" dermeszto hidegebol mielobb at tudna menteni gyermekeit - „maskent"... Mikszath es Jokai es Moricz felemelo meltosaggal mozdulo, festoien szep iroi szferaiba, ahol az ertekek a helyiikon vannak.
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ahol minden vilagosan ertheto es oromteli... Hogy eme szerzoknel olykor oldalakon keresztiil csak susog a nadas?^ - az nekiink orom, am a mai gyerekeknek tomeny unalom... (termeszetesen akadnak kivetelek).
Vajon miert nem fogadunk el valamennyit az 6 virtualis vilaguknak az oromeibol es ertekeibol? Miert idegenkediink mi,
idosebbek, de az egesz magyar oktatasi rendszer, attol, hogy azt
a beszedmodot, amelyet ifjaink a mindennapokban anyanyelvkent beszelnek, egyaltalan eszrevegyiik? Hisz ha ezt nem teszsziik, nemcsak elzakatol a szomszedban az evszazad, de elszaguldanak mellettiink a sajat gyermekeink is iigy, hogy kozben
szoba sem elegyedtiink veliik... Mert mar nincsenek, vagy alig
vannak kozos szavaink, kozos jelhalmazaink, amelyek menten
elindulhatna egy-egy melyebb beszelgetes. Egy nagy-nagy nevetes. Valamely utazas, kozos biciklizes, korcsolyazas, szankozas, focizas, hazi uszoverseny vagy sakkcsata... Talan ha mi is
fogadokeszebbek lennenk, elobb-utobb meg megernenk, hogy
valamely gyermekiinket egy szep teli esten Jokaival a kezeben
latjuk lefekveshez kesziilodni - mondvan, hogy „hat, ha Anyanak meg Apanak es a Tanar neninek ennyire fontos ez a ficko,
legalabb belenezek valamelyik konyvebe"...
A SZOVEGFOGALOM V A L T O Z A S A E S A „HELYESiRASI OLLO"

Nem vessziik eszre azt sem, hogy az altalanos jelrendszerek-beli
tavolodas es a keletkezo fesziiltsegek mellett a meglevo s a generaciok, kulmralis szotarak^ kozotti kozlekedest meg eppen lehetove tevo csatornak legfontosabbika, az abece, illetve a szovegek vi7 Egy kaposvari kollegam peldaja - koszonet erte! - tizeneves unokaoccserol, akinek Fekete Istvan Tuskevdr cimu konyvet adta kezebe, majd nehany
het mulva a kerdesre, hogy mikeppen tetszik neki a regeny, a gyermek
nagyjabol e szavakkal valaszok: „De hisz ebben tiz oldalon keresztiil csak
susog a nadas, es nem tortenik semmi!"
8 Lasd es vo.: RORTY, Richard, Esetlegesseg, ironia, szolidaritds, Pecs, Jelenkor, 1994, 1738, kiilonosen: 17 (Dianoia sorozat).
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laga s a szovegrol mint olyanrol vallott felfogasa is mennyire kiilonbozo a jelennel tarsalkodo generacioknak, illetve a kultiira
egyeb, inkabb miiltbeli jelrendszereit hasznaloknak. Hisz mikozben a maban eliink, peldaul egyre tobbfele helyesirast tanulunk
meg, sot, a kiilonbozo jelrendszereket meg hasznalni is kepesek
vagyunk. Lassan elfogadjuk azt is, hogy Nemeesek Erno nevet
bizonyos feltetelek mellett szabad, sot, szinte kotelezo kisbetiivel
irni - peldaul ha e-mail-eim resze ez a nev - , illetve hogy a masodlagos irasbelisegnek-szobelisegnek eppen olyan fontos nyelvi
jellemzoi lehetnek, mint az elsodlegesnek. Sot, ezek nem feltetleniil hibak ama akademiai szentiras sokadik kiadasahoz kepest
sem, hanem egyszeriien „masok", mas torveny ek szerint szervezodnek, s masfele szabalyoknak engedelmeskednek.^
Nemcsak „dek6dolasi oll6"-r61, hanem „helyesirasi oll6"-r61
is beszelhetiink tehat, amikor a generaciok jelhasznalati szokasainak es preferenciainak elteresei folott tilnodiink az olvasas jovojerol. H a ugyanis a mult idok egyetlen szabalyzatban osszefoglalhato helyesirasi rendszeret kizarolagosnak elfogado jel(entes)hasznal6k mielobb nem baratkoznak meg az alternativ
jelrendszerekkel, aligha juthatunk belathato idon beliil elobbre
az egymasertesben. A „helyesirasi olio" tagra nyilasa ma mar
nem az Akademia szerint megfeleloen irni tudok, illetve irni
nem tudok kozotti kiilonbsegtevest jelzi - ahogyan korabban,
nemi ellel, velhettiik - , hanem sokkal inkabb a nyelv polifon
hasznalatara utal: a tobbfele helyesiras letezesenek bizonyiteka.
Az OLVASAS- E S A Z IRODALOMTANITAS (SZUKSEGES

E S SZUKSEGSZERU) PARADIGMAVALTASA
E temakrol az utobbi evekben tobb helyen ertekeztem es nyilatkoztam^o - elsosorban az irodalomtanitas kapcsan - , itt most
osszefoglalom a varhato, illetve nezetem szerint sziikseges tendenciakat.
9

Lasd es vo.:

BALAZS

Geza, Az uj media retorikdja, Vilagossag, 2003/1, 12-18.
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Ma mar aligha ketseges, hogy az emberi civilizacio alapvetoen valamifele - egyelore jobb szo hijan „kepol vasas "-nak nevezett - erosen vizualizalt es „egeszleges" informacioszerzesi
modszer fele tart. A bonyolult es differencialt, de linearis jelhalmazoknak ugyanis - mint amilyen peldaul egy kinyomtatott sorokbol epitkezo konyvoldal - rendkiviil faradsagos a „visszafejtes"-e. Sot, a tobbszoros elvonatkoztatassal letrejott grafikai jelsor iijraert(elmez)ese, majd elvont es alinearis tartalommal valo
(iijra)felruhazasa csak igen magas hibaszazalekkal lehetseges. E
rossz hatasfoku - a Gutenberg elotti korhoz kepest persze sokkal hatekonyabb, a digitalishoz viszonyitva azonban igen gyengen teljesito - „jelfejtesi" es megertesi strategiak helyett a jovoben sokkal inkabb a vizualis megertes eszkozeit mozgosito, egyegy konyvoldalt peldaul csak nehany reszre (ezek lehetnek szoveg es kep egysegei is) bonto es akkent „megerto" strategiak keriilnek majd eloterbe. Vagyis nem a Reszek felol, azok osszerakasaval fogjuk dekodolni es megerteni az Egeszt, hanem a folyamat megfordul: egeszlegesen tekintjiik at az (elsosorban vizualis) informacioforrasokat. Sot, invencioink es impresszioink
alapjan azonnal szelektaljuk is a jeleket es jelcsoportokat, s csak
azokkal foglalkozik az agyunk tovabb, amelyeket erdemlegesnek tart megjelenitett s a masodperc tort resze alatt felismerheto es dekodolhato „reszecskeik" - a fentebb mondott reszegysegek reszei - altal. (Ilyesfajta szimbolumok peldaul a fogyasztoi
10 Lasd peldaul: E B., 12 ev irodalomtanitas utdn miert nem vdltak tomegesen olvasokkd a fiatalok? = Konyv es Neveles, 2002/4 = http://www.opkm.hu/
konyvesneveles/2002/4/FuzfaB2.html [2010. januar 7.]; E B.,Irodalomtanitds ma es holnap = Eso, 2003/6sz, 76-81; E B., Irodalomtanitds, de meddig?
Egy lehetseges vdlasz: irodalom_12_11_10_9, Konyv es Neveles, 2009/2 =
http://www.tanszertar.hU/eken/2009_02/fb_0902.htm#2. [2010. januar
7.] [EKeN]; Szondi 300 aprodja, KALINA Judit interjuja FUZFA Balazzsal = http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=605 [2010. januar 7.];
Nem feltem a kdlteszetet, ONAGY Zoltan interjuja FUZFA Balazzsal, Irodalmi jelen = http://www.irodalmijelen.hu/?q=node/1949 [2010. januar 7.]; A
kdlteszet utazo nagykbvete. Mufajt teremtett a tomeges versmondds, SZILAGYI
Aladar interjuja FUZFA Balazzsal, Erdelyi riport, 2009. nov. 27, 16-19.
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tarsadalom markajelzesei, melyek alapjan kozvetlen erzekeles,
kiprobalas, sot, megtekintes nelkul azonnal kepesek vagyunk
[nem esak fogyasztoi] donteseket hozni a mindennapi eletben.
Ezeket az ikonokat, jel[zese]eket raadasul egyfajta minosegi garanciakent fogjuk fel, holott egyre inkabb csak a divat manifesztumai, illetve a csoport-hovatartozas es a csoporthierarchiaban
elfoglalt statusz jeloloi.^O
Az olvasastanitasnak e tendenciat nem eszrevenni s nem alkalmazni hiba volna, hiszen ha tovabbra is csak a „lassu olvasas" linearis technikaira keszit jiik fel gyermekeinket az iskolaban,
merhetetleniil sok idot es energiat pazarolunk el (elsosorban) az
o eletiikbol. Eelnove ugyanis legfontosabb dolguk az lesz, hogy
megtanul j anak eligazodni egy olyan (jel) vilagban, melynek
alaptorvenyei szamos lenyeges ponton kiilonboznek az iskolaban megtanulhatotol. E z a jelvilag ugyanis elsosorban kepekre
alapozott es nem betiakre epiilo, ez a jelvilag mindenekelott szabad asszociaciokkal dolgozik, s nem szigorii es megmasithatatlan torveny ek szerint miikodik, ez a jelvilag az allando alkalmazkodasra tanit az egyre gyorsabban valtozo vilagban...
Az irodalom tanitasat illetoen pedig elodazhatatlanul szembe
kell vegre nezni a legfontosabb kerdessel: ha az irodalom nem
tudja belattatni a tarsadalommal s benne a donteshozokkal sajat
nelkiilozhetetlenseget, akkor megkerdojelezodik az oktatasi rendszerben elfoglalt jelenlegi, viszonylag eros pozicioja. (Valljuk
meg: Magyarorszagon a nyugati iskolarendszerekhez kepest meg
ma is ttilreprezentalt az irodalom, s fokeppen az irodalomtortenet
tanitasa.) A pozitivista irodalomtanitas kreativitast nelkiilozo felfogasatol haladektalanul el kell szakadni, hogy ezt a jelentekeny
szerepet megorizhessiik, mert kiilonben - ismeteljiik - a tantargy
11 Gondoljuk meg, most is hany es hany ilyen, felhivo es azonosito ikonnal
es (kepi) szimbolummal vagyunk koriilveve, s a design-nak milyen fontos
szerepe van eletiinkben! Sot, mennyire relative tulertekelt a piacon a formamuveszek, a jelteremtok statusza stb. Egyszeriien azert, mert olyan jeleket-jelzeseket kepesek letrehozni, amelyek gyors „olvas6i"-fogyaszt6i
donteseket motivalnak.
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lete keriil veszelybe, mivel vegkepp eltavolodik a mindennapoktol, s ekkor lehetetlenne valik a font mondott belattatas.
H a ugyanis perceken beliil nem tortenik meg az elszakadas az
irodalomtortenet-tanitastol a tematikus, problemacentrikus
es/vagy elmenykozpontii oktatas fele, akkor vegkepp onmagunk
- ti. az irodalomtanitas - statuszcsokkenesevel, eljelentektelenedesevel, sot megsziinesenek lehetosegevel (es remalmaval)
kell szembenezniink. H a nem veszi at az irok eletrajzanak helyet es szerepet a tankonyvekben es a tanitasi-ertekelesi folyamatban - mar holnaptol! - nehany fontos emberi es aktualis ertek, mint elso renden a kornyezettudatossag es a szolidaritas
megjelenitese az irodalmi mijvekben, ha nem keriil sor a nemek
szerinti tematizaeiok bevezetesere az irodalomtanitasban, illetve a serdiiloket erosen erdeklo temak szerinti tananyag-atrendezesre (csak peldakeppen: zene, zene, zene, , sport, sport, a teremtes kerdesei altalaban, a vilagegyetem es letezes titkai, az
erotika, a homoszexualitas stb.), akkor nem nehez megjosolni ez
ezer sebbol verzo magyartanitas szomorii osszeomlasat.
AZUTAN?
Aligha kell bizonygatni, hogy ezen a Foldon olvasas, sot, olvasni tudas nelkiil is leelheto boldogan egy emberi elet. Meg azt
sem kell bizonyitani, hogy az emberiseg jelentos reszevel ez ma
is igy tortenik - megpedig iigy, hogy ok e kepessegnek a hianyat
sem erzekelik. A varazslat, amelyet az olvasas az europai kulturaban nevelkedett ember szamara jelent, nem mindenhato.
Vannak meg egyeb varazslatok, nyelvek, melyek segitsegevel a
letezes eppen ilyen differencialt megertese veghez viheto (hogy
csak a legkezenfekvobbekre utal junk ismet, mas vonatkozasban:
zene, tanc, sport stb.). Nem artana nekiink sem tanulnunk ezektol a kulturaktol: mindenekelott megertest, tiirelmet a masik
ember irant, oriilni tudast, a jelenben valo benne-letezes teljessegelmenyet (ne feledjiik: az olvasas kitagitja ugyan az ido „fiiggoleges dimenzi6i"-t a miilt es a jovo kepzeteivel, de megsziin-
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teti a tererzekeles tagassagat a zenevel, a tanccal vagy a sporttal
szemben!).
Hogy lesz-e „azutan" - ti. „olvasas utan" - , meg csak sejtheto.
A kerdes, hogy vegkepp megszunik-e az emberi informacioszerzes es kulturabefogadas folyamataban a kozvetito mediumok szerepe, mert eme kozvetites - vagyis a tanulas es tapasztalatszerzes maga - egyszer majd egeszeben fiziologiai sikra tevodik at, nemreg meg a sci-fi-irodalom kedvelt temaja volt. Ma
mar vannak erre sikerrel biztato kiserletek, egyelore kicsi, de jelentos eredmenyek. Lehetseges akar az is, hogy tablettaval
szedjiik majd magunkba minden olimpiak eredmenytablazatait
vagy a csillagaszat eredmenyeit s a Beethoven-szimfoniak kottait. Nem lehet kizarni azt sem, hogy par evtized miilva sikeriil
kikiiszobolni az emberi egyenlotlensegek legfontosabbikat, a
sziiletesbol eredot iigy, hogy megsem valunk egymas klonjaiva.
De azt az erzeki-szellemi-erzelmi oromot, melyet a megnyert
verseny utan legordiilo konnycsepp reszketese vagy a vegtelenbe ivelo tekintet csillogasa okoz egy iij meteor felfedezesekor,
melyet egy szinhazi eloadas katarzisa, egy Vorosmarty-vers
borzongtato megertese a hatgerincben, egy Moricz-regenyben
valo elmeriiles boldogsaga hoz letre, tovabbra is csak iigy erhetjiik el, ha „olvasni" tudunk. A m elsosorban talan nem is a betiikben, hanem a vegtelen egbolt csillagainak es a kozeli porszemek egymashoz kepest valo letezesenek viszonyrendszereiben.
Egymas tekinteteben. Mert ehhez kepest vegiil is a betiiolvasas
csak masodlagos resze (se) a teremtesnek - ami persze nem baj,
csak „tenymegallapitas", hisz hasonlokeppen „miikodik" minden mijveszet es vallas is. A tekintetek vilagossaganak megerteseben nelkiilozhetetlen es fontos szerepe volt, van es lesz a betiikre alapozott kultiiranak, de nem ketseges, hogy e tekinteteket most mar mas horizontok fele is ki kell nyitnunk. Hogy ne
csak nezziik, hanem latva lassuk is a koriilottiink levo vilagot s
a benne otthonat kereso, a masik megtalalasaban es a teljesseg
kibetijzhetosegeben orokkon remenykedo embert.
(Szombathelyen, 2009-2010fordulojdn)
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Lelekgyogyitas olvasassal
Biblioterapias tanfolyamok tapasztalatai

SEGIT A KONYV, AZ OLVASAS
Sokan es sokszor szamba vettek mar az olvasas nyujtotta elonyoket, jotekony kovetkezmenyeket, s mdjuk azt is, hogy az olvasas reven, szinte eszrevetleniil jutunk intellektualis es erzelmi
gazdagodashoz, mijveltseg- es tudasgyarapodashoz, a pszichikus funkciok fejlodese reven pedig kedvezo iranyu szemelyisegformalodashoz.
Ezzel szemben kozismertek a riaszto jelzesek az olvasas pozicioinak folyamatos romlasarol. Az olvasas csaladi elokeszitese esetlegesseg valt, hiszen a felnottek ertekrendjeben, szokasrendszereben is joval hatrabb keriilt az olvasas, lenyegesen megritkultak a
meghitt sziilo-gyerek egyiittletek, a csaladi beszelgetesek. Az olvasasi szakemberek mellett a gyermekorvosok is aggasztonak tartjak, hogy a csaladok osszetarto-vedo ereje egyre csokken, s hogy a
valogatas nelkiili, mertektelen es kritikatlan tevenezes es internetezes kovetkezteben a gyermekek leszoknak az olvasasrol, beszedkeszsegiik besziikiil, emocionalis erzekenysegiiket elvesztik.
Az iskola komyeken sines rendben minden, mutatja ezt az irasilletve olvasastanulasi zavarokkal kiiszkodo gyermekek egyre szaporodo tomege. Az olvasastanitasi modszerek, eljarasok sokfele-
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sege ellenere sulyosodnak az olvasastechnikai, olvasas-megertesi,
s ebbol kovetkezoen a tanulasi es az egyeb kommunikaeios problemak. Roviden osszefoglalva azt mondhatjuk: a nagyon keveset
vagy egyaltalan nem olvaso gyerekek egyarant hatranyba keriilnek a tanulas, a tarsakkal valo kapcsolat, a beilleszkedes, az erzelmi eres, a szemelyisegfejlodes, az erkolcsi fejlodes teren.
Kerdes: tudomasul vessziik-e ezeket a tenyeket, beletorodiink-e, hogy ez a lehetoseg kimarad az eletiinkbol/eletiikbol,
netan abban bizunk, hogy majd helyettesitjiik valami massal.
Lemondunk-e a szemelyiseg harmoniajanak sziiksegessegerol,
lemondunk-e mindazon tartalmak kozvetiteserol, amik a
konyvek, az olvasas, az irodalom, a mijveszetek reven juthatnak el az emberekhez. A konyvtarosokat ismerve, erre a kerdesre a valasz: nem!
A konyv, az olvasas, az irodalom hatasarol valo lemondas azert
is ertelmetlen volna, mert szinte evezredes emberi tapasztalatrol
mondanank le. Mondhatni, az emberrel magaval egy idos a szavak erejebe vetett hit. Az irasbeliseget messze megelozve, a szobeliseg koraban is a lelki egyensiily, az iratlan szabalyok, normak
atadasanak eszkoze volt a kozos meseles, a tortenetek tovabbadasa. Bizonyithato, hogy az irodalom, a konyv es az olvasas mindig fontos funkciot toltott be az ember eleteben, ezert osztonosen alkalmazta, spontan modon elt a lehetosegevel.
Ezekbol az evezredes tapasztalatokbol sziiletett meg a 19. szazadban es terjedt el a 20. szazadban a biblioterdpia, a ket fogalom: a konyv es a gyogyitds osszekapcsolasa iit j an. „A biblioterapia nem jelent mast, mint tudatositani es modszerre alakitani at sajat tapasztalatunkat, elmenyeinket es mindazt, ami eszrevetleniil valosult meg eddig" - mondta egy interjiiban Olah
Andor, a biblioterapiat a mindennapos gyogyito munkajaban
alkalmazo hazai orvosok egyike. Valoban arrol van szo, hogy
mindazt a tapasztalatot, amit a konyvek, az olvasas, az irodalom
jotekony hatasarol felhalmozott az emberiseg, atforditottak tudatosan alkalmazott modszerre, gyogyito cellal, szandekolt hatas kivaltasara. Kgyogyito eel melle felzarkozott kesobb afejlesz-
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to eel, melynek definieioja igy szolt: a szemelyes problemak
megoldasanak segitese iranyitott olvasas es megbeszeles reven.
Segitsegnyujtasrol van tehat szo, megpedig kozvetett modon,
az irodalmi muvekbol kibonthato hatas reven. A m eppen attol
terdpia, a spontan olvasmanyelmennyel szemben, hogy semmi
sines benne a veletlenre bizva: tudatosan kivalasztott muvek
iranyitott feldolgozasarol van szo, mellyel szandekolt hatas eleresere toreksziink.
A fejleszto-megelozo jellegu biblioterapiaba valo bevonasra altalaban minden gyerek alkalmas. A z atlagos, egeszseges gyermekeknek is vannak - az eletkori sajatossagaiknak megfeleloen problemaik (baratsag, erzelmi kapcsolatok, beilleszkedes, tanulas, onbecsiiles, onertekeles stb.), az o szamukra lehetseges eljaras
a biblioterapia. A veszelyeztetett helyzetben levo gyermekek
szamara (elszegenyedes, tulzsufoltsag, csaladi veszekedesek, eroszakoskodas, alkoholista vagy bunozoi eletmod a csaladban stb.)
feltetleniil szukseges ez a tevekenyseg, kimondott celja a segitsegnyiijtas. A kiilonfele mentalis rendellenessegekkel, koros elvaltozasokkal kiiszkodo gyerekek (szorongas, kenyszerkepzetek, etkezesi zavarok, depresszio, ongyilkossagi kiserlet, figyelemzavaros
hiperaktiv viselkedes, kapcsolatteremtesi zavarok stb.) szamara
pedig nelkiilozhetetlen, de csak orvos kozvetlen reszvetelevel!
E mdas es felismeres birtokaban kezdodott meg mar az 1970-es
evekben (!) a biblioterapia meghonositasa a magyarorszagi
konyvtari gyakorlatban. Elkepzelesiink helyesseget igazolta kesobb az a szemlelet es az a tapasztalat, amit Beth es Carol Doll
hangsiilyoznak a Fiatalok biblioterdpidja cimii konyviikben
(melynek magyarra leforditott fejezeteit a Konyv es Neveles c.
folyoiratban olvashatjuk) - hogy ti. a gyermekek es fiatalok
mentalhigienes sziiksegletei messze feliilmiiljak azon szakemberek szamat, akik hajlandok es tudnak segitseget nyujtani, ebbol kovetkezoen gyakorlatilag barmely felnottnek kotelessege,
hogy segitseget nyujtson, akar rendelkezik mentalhigienes kepzettseggel, akar nem. A konyvtaros pedig nem egyszeriien „barmely felnott", hanem megfelelo felkesziiltseggel, megfelelo sze-
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melyes tulajdonsagokkal es elkotelezettseggel biro szakember,
aki mindennapos - fokent kozkonyvtari - gyakorlataban sikeresen kamatoztathatja a biblioterapia hasznait.
Tekintsiik at cimszavakban a biblioterapianak a konyvtaros
szakmaba valo integralodasanak allomasait a 70-es evektol napjainkig
• a K M K olvasaskutatasi osztalya kutatasi temakent befogadta a biblioterapiat
• Bakonyoszlop reven 'beszivargott' es a mai napig jelen van
mindeniitt az olvasotabori programokban
• emlitest kapott a 70-es evekben megiijitott konyvtaros kepzes olvasasismereti tananyag-blokkjaban, ennek kovetkezmenyekent pedig nehany oldalt a konyvtaroskepzes tankonyveiben (Olvasas es tarsadalom)
• a kiilfoldi kutatasok es a kezdeti hazai tapasztalatok osszefoglalasakeppen megjelent egy szereny, de onallo kezikonyv
a temarol (Olvasokonyv a biblioterapiarol)
• intezmenyek, szakmai szervezetek konferenciainak, szakmai
programjainak rendszeres es gyakori temajava valt
• a tema onallo fejezetet kapott a legujabb korszakot szintezisbe foglalo Konyvtarosok Kezikonyveben
• 200 3-tol 60 oras akkreditalt tovabbkepzo onallo programkent miikodik Szentendren.
Egy kis statisztika arrol, hogy 2001-2008 kozott mely varosok
konyvtarai tiiztek napirendre tovabbkepzesi eellal, eloadas vagy
tanfolyam formajaban - sok esetben a szentendrei muhely segitsegevel vagy legalabbis annak peldaja nyoman - a fejleszto
biblioterapia temajat:
2001: Zalaegerszeg M K , V K ; Eger, Bekescsaba, Szeged, Budaj)est X V I I I . keriileti Pedagogai Intezet, Kunszentmarton,
Ozd, Nyiregyhaza, F S Z E K Dagaly u., Koszeg, Kiskunfelegyhaza
2002: Bekescsaba, Sopron, Veszprem, Szekesfehervar M K ,
Paks, Gater, Zalaegerszeg (tanfolyam a Zalai Gyerekkonyvta-
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ros Muhely kereteben), Debreeen (Reformatus Tanitokepzo
Foiskola) a Magyar Olvasastarsasaggal kozosen
2003: Keszthely, Szeged (Somogyi Konyvtar) a Csongrad megyei Konyvtaros Egyesiilettel kozosen
2004: Sarospatak (az M K E Gyerekkonyvtaros Szekeiojaval kozosen). Pees, Miskole (az M K E Gyerekkonyvtaros Szekeio
program) aban)
2005: Szerencs, Sarospatak, Szazhalombatta, Tapolca, F S Z E K
Ujhegyi Olvasokor
2006: Balatonfiired (3 napos Muveszetterapias Muhely), Dunakeszi, F S Z E K Kozponti Konyvtar
2007: Gyor, Balatonfiired (Miiveszetterapias nap)
2008: Godollo, Budapest E L T E Tanitokepzo
HOGY VALT A BIBLIOTERAPIAS KEPZES MUHELYEVE
A PEST MEGYEI KONYVTAR?
1999-ben rendeztiik elso tovabbkepzesiinket a Gyermekkonyvtaros Munkakozosseg tagjai szamara, melynek cime
„A biblioterapia modszereinek alkalmazasa a gyermekekkel valo
foglalkozasban" volt. Resztvevoi elsosorban a Pest megyeben
dolgozo fiiggetlenitett gyermek-konyvtarosok, valamint azok a
kozsegi konyvtarosok voltak, akik egy szemelyben lattak el a felnott- es a gyermek olvasoszolgalatot, es ugyancsak meghivast
kaptak erdeklodo pedagogusok es iskolai konyvtarosok is. E z a
tanfolyam alapveto ismereteket nyujtott a biblioterapiarol, celja
a szemleletformalas, a szakmai horizont tagitasa volt. A harom
reszes eloadassorozaton reszt vevok (esetenkent otven fo koriil!)
rendkiviili erdeklodest tanusitottak a tema irant, s jeleztek, hogy
szeretnenek meg tobbet megtudni errol a teriiletrol, es alaposabb elmelyiiles utan maguk is szivesen alkalmaznak a modszert.
Tudtuk, hogy mindannyiunk kozos erdeke, hogy minel
tobb harmonikus, teherbiro, stabil gyermeki szemelyiseg induljon neki a felnotte valas buktatokkal teli utjanak. Tudtuk,
hogy a gyerekkonyvtarosok nagyon sokat tudnak tenni ezert
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a celert a konyvek, az olvasas megszerettetese reven. Ezek a
megfontolasok inditottak minket, amikor gyermekkonyvtarosok biblioterapias felkesziteset hataroztuk el, akiknek esupan
arra lenne sziiksegiik - Olah Andor fent idezett szavai szerint - ,
hogy sajat tapasztalataikat, osztonos probalkozasaikat modszerre formalva tudatositsak magukban, hiszen oly sok mindent tettek mar eddig is osztonosen. Ehhez az eredmenyes
munkavegzeshez akartuk minel tobb ismerettel es eszkozzel
felvertezni az erdeklodoket.
2001-ben, a sikeres palyazati tamogatasoknak (Soros Alapitvany es N K A ) koszonhetoen, lehetosegiink nyilott a tovabbkepzes folytatasara. Elkepzelesiink szerint a felkeszito trening
volt a legalkalmasabb tovabbkepzesi forma, mely a resztvevok
szamara biztosithatja a megismert es elsajatitott modszer biztonsagos alkalmazasat es tovabbadasat.
Eelkeszito treningeket tartottunk tehat a kovetkezo tematikaval:
• A biblioterapias foglalkozasok modszertani kerdesei: az elokeszites, a lebonyolitas es az ertekeles munkafazisaban (mijvek kivalasztasa, az irodalomesztetikai es irodalomterapias
elemzes begyakorlasa, onalloan elokeszitett miielemzesek kozos megbeszelese stb.)
• Sajatelmenyij csoportfoglalkozas
• A foglalkozas-vezetes, a foglalkozasvezetoi magatartas pedagogiai es terapias szempontii megkozelitese
• A biblioterapias foglalkozasok beillesztese a gyermekkonyvtari munka menetebe.
A Pest Megyei Gyerekkonyvtaros Miihely evtizedes gyakorlatabol, valamint az olvasotabori tapasztalatokbol - melyet e
cikk kereteben nem reszleteziink - kristalyosodott ki az a 60
oras akkreditalt program, melyet 2003 es 2008 kozott 60 fo vegzett el a tovabbkepzeseinken. A kepzest megvalosito szakemberek, a 'stab': Bartos Eva, Boldizsar Ildiko, Horvath Judit, Magyarne Fekete Katalin.
A 60 oras program felepitese: erzekenyites, multidiszci-
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plinaris elmeleti es modszertani felkeszites, kompeteneiak es tulajdonsagok fejlesztese.
Alapelviink a tanfolyam soran: mindent megtapasztalunk magunk is a foglalkozdsok sordn, amit majd a gyerekekkel tervezUnk megvalositani! Bizton allithatjuk, hogy resztvevoink tulnyomo tobbsege szellemileg es erzelmileg feltoltodve, jo kozerzettel, tettre
keszen szokott tavozni a kepzesrol. Hazaterve kisebb-nagyobb
rendszeresseggel beepitik az ujonnan tanult eljarast munkajukba. Visszajelzeseik megerositik mindazon elonyoket es eredmenyeket, melyeket a szakirodalom a „biblioterapia hasznai" cimszo alatt szokott targyalni:
• a gyerekek erzelmileg es ertelmileg fogekonyabba valnak
masok szempontjainak figyelembe vetele irant. Noveli empdtidjukat, tolerancidjukat, szociabilitdsukat;
• fejleszti problemamegoldo kepessegiiket, ezaltal kreativitasukat, mely tanulasi teljesitmenyiikben is kamatozik;
• segiti oket a szemelyes eelok felismereseben, kituzeseben es
azok elereseben, vagyis egy eeltudatosabb jovokep es a hozza vezeto ut kialakitasaban.
Ezert az el varhato haszonert tart juk feltetleniil sziiksegesnek
a felkeszites folytatasat, kiterjeszteset, mert egyre nagyobb
sziikseg van a valtozatos es differencialt segito modszerek, eljarasok alkalmazasara, hiszen novekszik a „problemas" , a veszelyeztetett gyerekek es fiatalok szama, ugyanakkor tarsadalmi
program szint j ere emelkedik az eleten at tarto tanulas sziiksegessege, a nem-formalis es informalis tanulas jelentosege felertekelodik. A fejleszto biblioterapia segitsegevel mindharom jelensegre tudunk valaszolni.

173

Szvetelszky Zsuzsanna: Sztorigami

SZVETELSZKY

ZsUZSANNA

Sztorigami
Nyaralunk, csapatostul. Baratok es esaladok, praktikusan
egyiitt is foziink, es a legkisebbeknek - vagy hatnak-nyolenak is egy sziilo olvas fel. Ahogy belefogok a Grimm-mesebe, mely
epp a tancolo, dalolo siisetek madarkarol szol, latom am (az eget
is bamulhatnam kozben, iigy megtanultam a szamtalanszor olvasott szoveget), hogy mar nemcsak az ovisok hallgatnak, hanem az addig bikinit probalo, kartyazo, reggeli lekvarmaradekba ragadt darazsat fotozo kamaszok is korenk gyiilnek. L e nem
iilnenek, 6 nem: acsorognak, mintegy futolag a kempingszek
tamlajanak dolnek, a karkotojiiket igazgatjak... csak megallnak
egy hiisz-huszonot perces pillanatra. Meg olyan is akad koztiik,
akirol tudom, hogy jol ismeri a meset, tolem legalabb haromszor hallotta, a testvereinek is nemegyszer felolvasta.
Megis mozdulatlanul hallgatja, mint a tobbiek. (Van egy tizenharom eves lany, aki este, amikor senki nem lat benniinket,
elkeri tolem a konyvet, es magaval viszi olvasni...) Talan mert
az oroszlanna valtoztatott kiraly fit jol el lehet kepzelni, mikozben a tekintet megpihen a kozeli erdoszel finom rajzan. Lassie
es Robin Hood tortenete is jutott mar erre a sorsra: olvasni lehet a strandon, a parkban, tisztason, gyerekzsuron - az olvasas
latvanya es elmenye szamtalan helyszinen felmutathato es atadhato. Didaktika es pedagogiai celzat nelkiil, ha van a taskankban
egy jo konyv, es a hely es a pillanat alkalmas ra, barhol belefog-
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hatunk. Tapasztalataim szerint a fiatalok hallgatosaga mindig
orommel fogadta, legfeljebb a kozelben radiozo, ujsagolvaso
felnotteket zavartuk.
Kozben tudnunk kell: szo sines rola, hogy keveset olvasunk. A
huszonegyedik szazad az olvasas evezredekent indul. Olvasunk
szorolapot, plakatot, brosurat, reklamauto oldalan reklamfeliratot, kirakatban learazas-jegyzeket - annyi betu tolul elenk az utcan, hogy kilora kiadna egy kisregenyt, mire hazaer az ember,
nem beszelve a postaladaban varakozo ertesitesekrol, figyelmeztetesekrol, felszolitasokrol. Sot, egyre tobbet irunk. Kervenyt, szamlat, motivacios levelet, jelentest, email-t es sms-t. A
huszonegyedik szazad embere olyan betudompingben el, hogy
megfaradt feje inkabb csak kepre es hangra vagyik, mire pihenesre vagy szorakozasra keriil a sor.
A gyerekek meg tobbet olvasnak - elvileg. H a nyolc-tizenket
evfolyam tankonyveit (minden tantargy bol, es a munkafiizeteket is beleertve), egymas melle halmozzuk, kisebb magankonyvtarnyi mennyiseggel talaljuk szembe magunkat. Amiben sok am
az apro betii - es akkor a kotelezo olvasmanyokrol meg nem is
beszeltiink. A mai felnottek nagy reszenek elkepzelese sines a
mai gyerekek leterheltsegerol, es gyanitom, hogy nem is akarja
belatni, mert cselekednie kellene, felemelnie a szavat nemely pedagogiai iranyzatok ertelmetlen es celtalan informaciohalmozasa ellen, tiszta struktiiraert kialtva. A z ismeretek gyarapodasa
nem ok arra, hogy a tananyagba valo azonnali beagyazasara is
sor keriiljon, sokkal inkabb a szelekciora. Egy jobb sorsra erdemes termeszettudomanyt (nevet itt tapintatbol elhallgat juk) a
negyvenes, harmincas es hiiszas eveiket taposo ismeroseim koziil is sokan emlegetnek ugy, hogy ertelmetlen volt barmit tanulni az oran, mert ma semmire nem emlekszik. S ha valamelyikiik
eloveszi regi tankonyvet, es feliiti, csodalkozva latja, hogy nem
benne volt a hiba: ma sem lenne konnyebb dolga az anyaggal.
A felnottnek is megvannak a maga kotelezo olvasmanyai: az
elet (a Hivatal!) bosegesen ellat minket betuvel. Nem egy irodai dokumentum olvasta utan remiilten gondoltam arra, hogy
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mar-mar magam is a funkcionalis analfabetizmus szelidebb valtozataban szenvedek, mignem nehany telefonbol kideriilt, hogy
rosszul irtak es nem iigy ertettek es az nem azt jelenti
„Vannak, akik szorakozasbol olvasnak, es vannak, akik miiveltsegiiket akarjak olvasmanyaikkal gyarapitani; de en a harmadik
olvasora gondolok, arra, akinek az olvasas eletfunkcio es ellenallhatatlan kenyszer - csak ez az igazi olvaso." (Szerb Antal: A vilagirodalom tortenete. Magveto Konyvkiado Budapest, 1962.)
A m az igazi olvasonak egyre nehezebb dolga van, mert az evente megjeleno tobb ezer konyvbol valasztani is nehezebb. A valasztasban ugyan segithetnek az irodalom avatott ertelmezoi, am
ettol semmi nem lesz konnyebb. Pedig az irodalomtudomany
speciel olyan szerencses diszciplina, melynek nines olyan eleme,
melyet vilagosan, egyszeriien es erthetoen (felve megkockaztatnam: es erdekesen) ne lehetne elmondani. Megis, verseny latszik
zajlani a komplexitas novelese erdekeben, melynek tetje talan a
„megmond6k" autoritasa, talan valami mas, de legyen barmi,
annyi bizonyos, hogy ez az olvasot hidegen hagyja.
Mar persze azt az olvasot, aki elsosorban es vallaltan elvezni
akar, nem mindenaron erteni vagy elemezni. A k i leginkabb
Cselik Agnesnek a Montano-szindromarol irott esszejeben bemutatott alkatra hasonlit: „Nem vagyok professzionalis olvaso,
aki a nap legertekesebb orait az olvasasnak szentelheti; en
olyankor dolgozom, gyereket nevelek es iigyet intezek. A z en
idom este jon el, a napi munka utan, amikor faradtan a kony vert
nyiilok, hiszen megis olvaso embernek tartom magam. Mostanaban pedig egyre gyakrabban arra eszmelek, hogy az olvasas
nem kapcsol ki, nem pihentet, hanem mar maganak a szovegnek
a megertese is jelentos szellemi erofeszitest kivan tolem. H a pedig szo szerint megertettem, hogy mit olvasok, meg csak egy
apro tyuklepessel keriiltem elorebb az erto olvasasban, mert a
mai irodalmat a megerteshez kozelito allapot elereshez az olvasassal egy idoben elemezni is kell. Hova lett hat a klasszikus olvaso, aki labat kockas pledbe bugyolalva, teat sziircsolve elvezi
a szoveget? .. .Arra szeretnem felhivni a figyelmet, hogy a kor
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sokszor bezarul, irok irokkal beszelgetnek irokrol es irodalomrol, a szereplok korabbi szereplok vagy esetleg irok hasonmasai,
a tortenetek es helyzetek ismetlodnek. A z irodalom magarol beszel es magahoz szol, mintegy atnez a hus-ver olvaso feje felett."
A kanonizalt olvasat - az adott kor uralkodo befogadaskoncepcioja - gyakran beekelodik a mu es az olvaso koze, s nemegyszer elbizonytalanitja ez utobbit. A szerzo mondanivaloja,
a mu retegei, a korrajz apro reszleteinek mogottes ertelmezese
- mind-mind olyan adalekka valhat, ami rossz esetben azt sugallja szegeny olvasonak, hogy 6 bizony nem jol olvasott. M i kozben izgult, bosszankodott, meltatlankodott, felhaborodott,
rohogott, elerzekenyiilt, kiakadt, lehet, hogy mindezt nem jol
tette - az erzeseit kerdojelezheti meg utolag egy olyan elemzes,
amely a szoveg eletidegen analizisevel nemegyszer magat az elmenyt tavolitja el.
Amikor a lanyom osztalytarsai a konyhankban kesziiltek az
irodalomdolgozatokra, gyakran kertek, hogy sztorizzak mar egy
kicsit Heinerol, Vorosmartyrol, Poe-rol, Gion Nandorrol,
Shakespeare-rol. Azt allitottak a tizeneves kamaszok, hogy sokkal konnyebben tanuljak meg a kotelezot, ha megtijzdelem nekik affele irodalomtorteneti „kis szinesekkel", amelyek kozelebb
hozzak az eteri messzesegekbe tavolitott nagysagokat.
A regenyek tortenetebol lehet meselni izelitot, egy-egy reszcselekmeny remek kedvcsinalo lehet. Nem ertektelen zanza, ha
magunk tolmacsoljuk az olvasatunkat. Annak idejen nagyanyam nekem a vetemenyeskertben „sztorizta el" a Bibliat, Jokai es Mikszath regenyeinek javat, en az ovodas fiamnak es a baratainak Arthur kiralyrol meseltem, a lanyomnak az angol regeny irodalom titokzatos holgyeirol. Olyanrol sosem, ami nekem sem volt erdekes. A hitelesseg es a konkretum az olvasas
megszeretteteseben is kulcsmotivum: azzal nem megy egy gyerek semmire, ha radorrennek, akar patetikusan, hogy „jobban
tenned, ha nem a gep elott iilnel, hanem olvasnal!"
A biblioterapeutak szerint a konyv segit az erzeseink azonositasaban, es megfogalmazasaban. Tapasztalataim szerint ez for-
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ditva is igaz: erzeseinlc segitenek abban, hogy egy konyvet
oszinten ajanljunk, „talaljunk", ketelyeinket sem hallgatva el, es
vallalva azt is, ha esetleg a mi olvasmanyelmenyiink szembemegy az ertelmezes tankonyvi receptjeivel.
Sokat vitatkozom mostanaban irodalomtanar barataimmal: a
kotelezo olvasmanyok oly hosszu ideje valtozatlan listajarol, a
tanoran zajlo elemzes, ertelmezes modszertanarol. Arrol, hogy a
vilag valtozasa az irodalomtanitast is valtozasra osztonzi, es erdemes valtozniuk azoknak is, akik az egyik legfobb szerepet jatszszak az olvasas megszeretteteseben. Adat-, definicio- es elmeletkozpontu irodalomoktatassal nehezen erhetjiik ezt el. Mikozben
az emberiseg evezredek ota sztorikkal orzi mitologiait, a teoria
nemcsak messzire lep a szovegtol, hanem immar onnon, novekvo tomegia szekunder szovegeit kinalja olvasasra. S nemcsak a
teoretikus kollegaknak, hanem mindenkinek, akit Csipkerozsika,
a titanok harca vagy a Pickwick Klub lenyijgozott - lenyiigozne.
Holott az olvasas gyonyoriiseget sokkal kesobb fedezte fel az
emberiseg, mint a tortenet gyonyoriiseget. A narrativ pszichologia szerint az emberi letezes alapformaja az elbeszeles, es a
narrativ diskurzus a legjobb nyelvi kifejezesmodja a kiilonbozo
tarsadalmi-kulturalis kontextusokban zajlo emberi elet szabalyozasanak. A Laszlo Janos szocialpszichologus altal kepviselt
narrativ pszichologiai felfogas az elbeszelest viszont ugy tekinti, mint a tarsadalomban elo ember evoluciosan kialakult kepesseget a tarsadalmi elet letrehozasara es miikodtetesere, beleertve az onszabalyozassal, identitassal rendelkezo egyenkent valo
letezes kepesseget is.
Bartlett az elbeszelest nem pusztan individualista reakcionak
tekinti, hanem kifejti, hogy kozvetleniil a tarsas esoportban kell
keresni az elbeszeles formalasaban szerepet jatszo hatasok jo reszenek az eredetet. Nezete szerint a mitoszokat, a legendakat
kozvetleniil befolyasolja a tarsadalmi kozeg, melyben alakulnak
es fejlodnek: „A jo meselo iigy kezdi tortenetet, hogy a maga
szamara kifejez, hallgatoiban pedig elohiv valamilyen erdeklodescsoportot. Ezutan rovid sziinet kovetkezik, fenntartja az er-
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deklodest, megvaratja oket, es azutan jon az odaillo anyaggal, s
az erdeklodes kielegiil."
Az irodalom megszerettetesehez nem eleg az irodalmat szeretni: nem minden olvasott ember alkalmas ra, hogy nepszerusitse az olvasast. A konyvnel sokkal jobban kell ismernem azt,
akinek ajanlom a regenyt, a novellat: a biblioterapia egyik
iranyzatanak sines egyseges receptje, ami mindenkinel bevalna.
"Mikor olvasok, ugy erzem, mintha egy masik embernek a lelke volna bennem, es ez gyonyoruseg..." Gardonyi Geza idezett
szavainak tudomanyos hatteret Maelntyre vilagitja meg, bemutatva, miert alkalmas a narrativ forma masok cselekedeteinek
megertesere: elbeszeleseket eliink meg eletiink soran, es azok
segitsegevel ertelmezziik megelt eletiinket - a torteneteket, a
fikciok kivetelevel, ateljiik, mielott elmondanank oket:
„...amikor sikeresen allapitjuk meg es ertelmezziik, hogy mit
csinal valaki, mindig elbeszelo tortenetek kontextusaban igyeksziink elhelyezni egy konkret epizodot: a tortenetek keszletet az
erintett egyenekhez tartozo, illetve az azokkal a keretekkel kapcsolatos tortenetek alkotjak, amelyek kozott ezek az egyenek
cselekednek vagy cselekvest szenvednek el."
Sok konyvhoz iigy kapok kedvet, hogy valaki mesei rola: nem
feltetleniil elemzi, inkabb „elmondja a sztorit" a maga olvasataban. Elofordult, hogy az en olvasmanyelmenyem utana egeszen
masrol szolt, de ettol mindnyajan gazdagodunk: racsodalkozunk a kiilonbsegekre. Anelkiil, hogy deklaralnank az olvasatot,
az egyetemesen es kizarolagosan ervenyes miaelemzesi nezopontot. Nemregiben fiiltaniija voltam, ahogy tizenket eves fiam
ugyanilyen utcaba jutott: kolto-tanar baratnommel osszevitatkoztak telefonon, hogyan is vegzodik valojaban a Pi elete cimu.
regeny. Aki olvasta a miivet, tudja, hogy kacifantosan meg vannak rangatva a cselekmenyt lezaro sikok (aki nem, annak szivbol ajanlom ezt az izgalmas „sztorit"). Olyannyira, hogy tobbfele ertelmezest is lehetove tesz az olvasonak, szivem szerint azt
mondanam, hogy akar egyszerre. Ahogy hallgattam a „szakember" es a „gyerek" telefonbeszelgeteset, megis az az erzesem ta-
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madt, hogy mindkettejiikben van egy, talan kiilso elvarasokbol
epiilt igeny, hogy legyen egy stabil pont, ahonnan labvetve ranezhetnek a miire, es termeszetesen mindketten azt szerettek
volna, ha a masik elfogadja az erveleset. Pedig a sikokkal mindenki eljatszhatna a maga origami-hajtogatosat...
Kommunikaeios kultiirank valtozasa is megvaltoztathatja
majd az olvasasi szokasainkat: ha tiirelemmel, erto figyelemmel
elfogadom, hogy minden olvasoban „ujrair6dik a mij", es ezt
nem egy hivatalos allaspont vesztesegekent elem meg, a konyvrol szolo beszelgeteseinkkel iij es iij olvasatokat nyeriink. Lenyegeben jobban megismerjiik azt, akivel az adott milrol beszelgetiink. Mennyit kaptam azokbol az indulatos gyerekkori
vitakbol, melyek arrol szoltak, hogy igaza volt-e... igaza volt-e
a fohosnek, mit kellett volna tennie, mi lett volna, ha iigy csinal,
ahogy szerintem helyes? Ahogy a gyerekek felkiabalnak a szinpadra eloadas kozben, hogy „vigyazz, jon a rablo!", iigy a
konyvbe is beleszolnak: ez milyen hiilye, hogy elmondta neki,
hoi a kincs! Egy regeny foszereplojet lehet sajnalni, vagy lenezni, lehet szeretni vagy idegesitonek talalni - ha olvasatainkat
megosztjuk, annak nem az a celja, hogy keressiik az egyediil iidvozito ertelmezest, hanem hogy megismerjiik egymast. Az olvasas a beszelgetest is fejleszti, a beszelgetes pedig tovabb osztonozheti az olvasast. Aki konyvet ajanl nekem, azzal biztos mas
konyvekrol is tudok beszelgetni. (Engem szinte mindig erdekel
az is, hogy neki ki ajanlotta az olvasmanyt. Szepirodalmat annak
ajanl az ember, akivel szemelyes a kapcsolata, es ha tetszik az,
amit a kezembe adtak, akkor az is vilagos, hogy rolam is tud valamit a masik, nemcsak a konyvrol.)
Csak az tud olvasasra nevelni, aki maga is olvas. Sokat, elvezettel, szabadon, es aaannyira szereti, hogy masokkal is megosztja oromet (banatat). H a a sziiloktol latja a kicsi, hogy olvasnak, akkor o is olvasast mimel, meg mielott ismerne a betiiket sok sziilo ismeri a konyvet forditva tarto, abbol monologizalo
kicsik kepet.
H a a gyermek a televizioval tolt el tobb idot, valoszinijleg az
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fogja Ot nevelni: ezert is fontos a tartalmas sziiloi jelenlet a gyermek eleteben. Csak az tudja a gyerekkel megszerettetni az olvasast, akinek van ideje - nemesak az olvasasra, hanem a gyerekre is. Ugy velem, az olvasas megszerettetese sokkal absztraktabb feladat pedagogus, konyvtaras vagy akar a sziilo szamara,
mint David Copperfield vagy Jane Eyre megszerettetese. De
tovabbmegyek: vannak olyan nepszerij filmek, amelyek az olvasas fontossaganak bonyolult eszmejet vilagosan es mindenki
szamara erthetoen mondjak el. Ilyen a Kdbelbardt V2igy A felolvaso. Chip, a kabelszerelo (Jim Carrey) tortenete nem igazan a
konyvekrol szol: azt mutatja be, milyen felnott lett egy kisgyerekbol, akit a teve nevelt. Kozben jokat lehet rohogni - azon is,
amin sirni lehetne - de a tantusz konyorteleniil leesik: a teve
nem ad, esak elvesz (ma mar bizonyitottan karos a harom evnel
fiatalabb gyermekek szamara, meg a hatter-televiziozas is).
A felolvaso cimu film tortenete szofisztikaltabb: Michael, a nemet tinedzser rosszul lesz az utcan, es a nala ketszer idosebb no,
Hanna segit neki. A fiu felgyogyul, meglatogatja, hogy koszonetet mond jon, es rovidesen titkos viszony alakul ki kozottiik.
Hanna szereti, ha Michael felolvas neki... A viszony Hanna eltiinesevel megszakad, de nyolc evvel kesobb a joghallgato
Michael reszt vehet naci haboriis biinosok perenek targyalasan,
s eszreveszi Hannat a vadlottak kozott. Ott jon ra, hogy Hanna
nem tud irni-olvasni - s o az, aki evekkel kesobb „hangoskonyveket", szepirodalmi magnofelveteleket kezd kiildeni
Hannanak a bortonbe... A sztori ennel sokkal bonyolultabb, a
lenyeg itt es most a felolvasas erejenek bemutatasa.
A konyvek gyogyito erejevel onallo agazat foglalkozik, a biblioterapia, amely Bernstein szerint: „A 'biblioterapia' kifejezes,
a legegyszeriibben megfogalmazva azt jelenti: konyvekkel segiteni. Mindenkin segithet az olvasas, beleertve olyan embereket
is, akik jelenleg nem kiiszkodnek valamilyen problemaval, nem
terapia kereteben olvasnak, es nem valaki mas iranyitasaval jutottak el az olvasasi anyaghoz." Mas biblioterapeutak csak problemas fiatalokkal foglalkoznak: az erzelmi zavarokkal kiiszko-
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dokkel, a kisebb alkalmazkodasi problemakkal szembenezokkel,
es a tipikus fejlodesi sziiksegletekkel rendelkezo gyerekekkel.
Pedig, egy masik szakember, Spache idezese alapjan „A biblioterapia ertekei koze tartozik annak lehetosege, hogy az ember
jobban megismerje onmagat, az emberi viselkedest es erdeklodest mutasson az onmagan tulmutato dolgok irant."
Minek tagadnam, alkalmazkodasi problemaim peldaul voltak
mar, szoval johet a biblioterapia. Bar, neha inkabb olyba tunik,
mint egy fej ben uzott extrem sport. Vernetol a Harry Potterig
(amit mar sziiloi mivoltomban olvastam) viszonylag egyenletes
volt a gyorsulas.
Elolvasom a konyvet, s kozben a konyv atfolyik rajtam: az
Uvbltd szelek is alakitott a szemelyisegemen, A helyseg kalapdcsa
is. Emiatt inkabb a fitoterapiaval erzek egy erosebb analogiat:
tudjuk, hogy a harsfa, bodza jo a beteg torokra, de az egeszsegesnek is jo. A borsmenta egyenesen megelozheti a betegseg kialakulasat. Vagyis, nem a krizisek idejen kell a krizist boneolo
konyvet olvasni, hanem barmikor: bizonyos, hogy lesz ido,
amikor jol jon.
Beszelgetni a konyvekrol sokfelekeppen lehet: tudalekosan,
kinyilatkoztatva, mijveltseget es asszociaeios temperamentumot fitogtatva. A tortenetrol, a fohosrol beszelgetni a gyerekekkel az o nyelviikon erdemes, pontosabban: mindenkivel a „mindenki" nyelven erdemes. A beszelgetes kozelebb visz a konyvhoz, es egymashoz is.
Jatszani is lehet a konyvekkel, sot a tortenettel es a fohossel is.
Egyszer azt jatszottuk, hogy leemeltiik a polerol a koteteket, es
elso mondatokat gyiijtottiink, mozaik-szovegeket gyiirtunk belole. Egyiitt ertettiik meg, minden darabot kezbe veve, hogy
mennyire kitiintetett hely az elso mondat, ahol minden eldol.
Alkalmazott irodalomelmeletet esinaltam a jatekbol (vagy jatekot az alkalmazott irodalomelmeletbol) - az elso mondatbol
ezerfele indulhatunk el.
A hivoszo erejenel tobb, az aforizma-szerij kiterjesztgetesnel
kevesebb a jutalom - vagy a biintetes - , mely azert jar, mert egy-
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szer csak osszeakadnak az egykor olvasottnak es a frissen ateltnek a hasonlatossagai, a kiilonbozosegei, mondjuk peldaul igy: A
boldog csalddok mind hasonlok egymdshoz, minden boldogtalan csaldd a
maga modjdn az. (Tolsztoj: Anna Karenina). Elso mondatok sokfele
teremnek, nemcsak a szepirodalomban: A vildg mindaz, aminek
az esete fenndll. (Wittgenstein: Logikai-filozofiai ertekezes.). A gyerekek termeszetesen siirgettek az utolso mondatos valtozatot is,
azonban a sziiloi erely ennek ellenallt: utolso mondatokat csak
olyan konyvbol gyiijthetiink, amit mar kiolvasmnk!
Tegyen a vallukra akarhany feladatot az iskola, meg az elet, a
gyerekek koziil az, aki mar megszerette az olvasast, meg fogja
talalni a modjat, hogy eljusson hozza. Vannak tizeneves barataim, akik, mikozben a Margitszigeten futnak, nem metalzenet
hallgatnak, hanem hangoskony veket. Most ez jarja. Tizenket
evig tanulnak irodalmat az iskolaban - azalatt valtozik az irodalom, a vilag, ok is - az irodalomtanitas miert ne valtozna.^
IRODALOM

Cselik Agnes: Bocsanat, zavarok.^ (Kezirat)
Laszlo Janos: A tortenetek tudomany a. Uj Mandatum Kiado,
Budapest 2005.
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Igen, az olvasas vedelemre szorul, miota csak az embert emberre
emelo nyelv ratalalt az irasbelisegre.
A kifejlett emberi nyelv olyan rendszer, amely nem letezhet irasbeliseg, tehat olvasas nelkul, es ez a rendszer a civilizacionkat teremto
ertelem letezesenek, tovabbi fejlodesenek kulturalis alapjat es kozeget kepezi.
Ezert minden korban vedeni kellett az olvasast, fel kellett nevelni
az olvasokat, szorgalmazni kellett uj es uj olvasatokat... Es meg kellett alkotni az emberi fejlodest elosegito „olvasnival6kat"!
A tankotelesseg vegso soron: iras- es „olvasas-kotelesseg". Egyertelmu tarsadalmi es emberi veszteseg, ha „az oktatas nem tudja kialakitani megfelelo modon azokat az irasbeliseghez kotodo kepessegeket, amelyek az egyen ervenyesiilesehez sziiksegesek lennenek a
mindennapi elet kiilonbozo teriiletein."
A vilag fejlettebb reszein megfogalmazott torvenyszerusegek es felismeresek nyoman mar mindenki szamara evidencia lehet, hogy
peldaul a „az olvasasertes kutatasanak, oktatatasanak prioritast elvezo nemzeti iigynek kellene lenni". Ezert az olvasas-tanitas, olvasnitanulas legfobb terepenek, az iskolanak a szerepe es modszertara atalakitasra var. Hiszen „Az olvasas nemcsak egy az un. szabadidos tevekenysegek koziil, hanem kitiintetett, mondhatni szimbolikus szereppel rendelkezo cselekedet, s az anyanyelvi kultura legfobb gyakorloterepe." Ahogyan Nemetorszagban 1999-ben kiadtak Az olvasas J^eziI^dnyvet, ugyanugy sziiksegesse valt a magyar szakemberek es erdeklodok keze iigyebe helyezni egy tajekozodast, eligazitast es kitekintest nyujto, alapozo jellegu konyvet: Az OLVASAS V E D E L M E B E N .

