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Egy magyar olvasáskutatási alap
könyv margójára

A magyar olvasáskutatás hivatásos műhelyé
nek vezetője, Nagy Attila Keresik életük értelmét? 
Olvasás, könyvtár, szocializáció címmel tette 
közzé tanulmányai gyűjteményét. A kötet alcíme 
is -  a főcímhez hasonlóan -  beszédes, s mind
kettő jelzésértékű a szerző koncepciójáról, tár
gyához való viszonyáról.

A tanulmányok túlnyomó többsége az elmúlt 
másfél évtized 10-18 évesek körében végzett or
szágos reprezentatív olvasásszociológiai vizsgá
latainak döntően lélektani -  pedagógiai hevületű 
summája. A kisebbség is izgalmas kísérlet: egy
részt a tizenévesek olvasáskultúráját, értékrend- 
szerét, kulturális hagyományait, másrészt a 
könyvtár szolgáló és szocializáló szerepkultúrá
ját, lehetőségeit faggató kíváncsiság.

Az írások nagyobbik hányada már korábban 
napvilágot látott szépirodalmi és szakfolyóiratok
ban, így az ismerős mondatokat, mint a magyar

olvasáskultúra históriájának „közhellyé” klasszici- 
zálódott gondolatait is üdvözölhetjük.

A felső tagozatos diákok olvasási szokásairól 
írtak a 70-es évek végén végzett empirikus 
vizsgálatok összegzései. Egyet kell érteni Nagy 
Attilával, hogy a társadalmi rétegek szerinti szo
ciológiai vizsgálat pszichológiai-szociológiai egy
idejűséggel párosulva, árnyaltabb képet ered
ményezett volna a túlságosan általánossal 
szemben. A szociológiai-statisztikai elemzések 
korlátáit a szerző pszichológusi-pedagógusi ta
pasztalatával, kérdésföltevéseinek gondolati haj
lékonyságával és érzékenységével igyekszik 
átlépni. Ez a rejtett „összekötő szöveg” és dialó
guskészség, ami által a száraz adatok megeleve
nedni látszanak. E tanulmány olvasásközvetítők
kel foglalkozó fejezete a pedagógusokat érintő 
széphevű kérdésföltevések sorozata, hiánylista 
-  kívánságlista az iskolához. Ahhoz az iskolá
hoz, amelyiket kicsinyített társadalomként is szo
kás aposztrofálni. A mikrokozmosz -  az iskola -  
filozófiai-erkölcsi állapotát tehát valószínűleg nem 
vonatkoztathatjuk el a makrokozmoszétól.

Úgy gondolom -  szemben a hetvenes
nyolcvanas években elterjedt rejtett nézettel - ,  
hogy a könyvtár (könyvtáros) esetleg annyival 
volt demokratikusabb, dialógusérzékenyebb az 
iskolánál, amennyivel tágabb tere nyílt erre. A 
kontraszelekció elegánsan átlépte az emberi te
vékenységek, szakmák, presztízsharcok határait. 
Le kell nyelnünk a békát: az eltömegesedés nem 
új, s nem is keleti fertályunkra meghívott jelen
ség. A kultúrában dominanciája csak nőni látszik, 
nem kímélve sem iskolát, sem könyvtárat. Új filo 
zófiára, új stratégiára van szükség a helyzet reá
lis fölmérése alapján.

Hogy a kultúrkincsek (lehet, java) egy szű- 
kebb elit hedonista kiváltságai közé fognak tar
tozni? Miért, ez eddig másképpen volt?

Az 1983-84-es szociológiai vizsgálat a közép- 
iskolás korosztály olvasási kultúrájáról rajzolt 
helyzetképe sem örömtelibb Nagy Attila értelme
zésében az ifjabb korosztályénál. Különösen ér
vényes ez a versek értékét, hatását vizsgáló 
„versteszt” ereményét illetően.

Az utóbbi száz év igen-igen eltérő színvonalú 
szerelmes témájú magyar költői terméséből válo
gatott tíz versrészlet Pósa Lajostól Pilinszky Já
nosig terjedt. Az értékfelismerő képesség némi 
jelére (főleg az „érzelmesebb, gyengébb, népies 
giccs” elvetésére) csak a gimnazistáknál lehetett 
rábukkanni. Ugyanakkor Pilinszkynek egyértel
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műén elutasítás lett a „bére”. Irodalom- és könyv
tár szakos főiskolai hallgatók között magam is el
végeztem a fölmérést. Az eremény nem hozott 
igazi meglepetést semmilyen irányban: a nappali 
tagozatos hallgatók a szakértői réteg, a levelező 
tagozatosok a gimnazisták érzékenységéhez áll
tak inkább közelebb. ( Pilin presztízse példá
ul jóval kedvezőbb volt, de ennek más oka is le
hetett!) E tanulmány az olvasás személyiségfej
lesztő hatását és az olvasás indítékait kutató 
fejezeteiben igazán elemében van 
karakteres filozófiai és erkölcsi(l) alapállásból iro
dalmi, irodalomelméleti, pszichológusi fölkészült
ségének teljességével közelít tárgyához, lénye
ges gondolatok kíséretében.

A kötet egyik legizgalmasabb, s egyben 
„legfrissebb” vizsgálata (1988-ból keltezett) Nyu- 
gat-Magyarország (Vas megye) és Kelet-Magyar- 
ország (Hajdú-Bihar megye) 10 éveseinek olva
sási szokásairól, értékrendjéről és kulturális 
hagyományairól értekezik. (S itt engem kivédhe
tetlen asszociációk térítenek le: pl. Hamvas Béla 
öt géniusza vagy a generális és genetikus politi
kai változások választást követő pillanata, amikor 
a kicsinyke haza terrénumainak kulturális érték- 
különbségei (másságai?) politikailag váltak túl- 
hangsúlyozottakká.) Mindenesetre izgalmas jö 
vőbeni vizsgálati eredményeket rejteget a meg
közelítés, különösen, ha beérik a szerző ígérete, 
s kisebb településekre (is) koncentrálva, egy-egy tár
sadalmi rétegen belül végeznek majd mélyfúrásokat.

A szerző gondolkodásának ereje -  pszicho
lógiai, empatikus érzékenységgel (és fölkészült-

Zöld kik-kicsodák

Vajon tudja-e az olvasó, kik a Zöld Nők? Mi
vel foglalkozik, (miben lehet segítségére) az Öko
szolgálat? Mi a Patakció? Kik a Napóra Klub tag
jai? Mi a Zöld-ség című kiadvány?

Sose hallott róluk?!
Azt tudja-e, melyik rendelet kötelezi bírság-fi

zetésre a légszennyezést okozó vállalkozót? 
Vagy engedélyezi fehér gólya fészkének áthelye
zését? Vagy „Országos jelentőségű természeti

séggel!) párosulva -  döntően emberközpontú. - 
Ezt frappiánsan bizonyítja a tanulmánykötet két 
záró írása a könyvtár szocializációs és szolgáló 
szerepéről. Ezek a tanulmányok -  az én olva
satomban -  a szerző hitvallásai, mindenesetre 
árulkodók.

A tanulmánykötet stílusa világos (bár színes), 
hajlékony, gondos. Öröm olvasni. Borges, a kü
lönös-izgalmas argentin filozófus (és író) egy 
mondata jut eszembe:...egy szerzőtől a legfonto
sabb a hanglejtése, ... az a hang, ami hozzánk szói.”

Nagy Attila vizsgálódásainak gyűjteménye -  
Gereben Ferenc 1989-ben megjelent olvasásszo
ciológiai kötetével párban -  a legfrissebb kutatá
sok kézikönyve. Alapkönyvvé válhat a szakma 
nappali és posztgraduális képzésében egyaránt.
A szegedi főiskolán már azzá vált.

Az olvasással kapcsolatos írásokat, könyvis
mertetéseket nem illik valamiféle idézet nélkül 
„elhamvadni” hagyni. Az illemet magamra is vo
natkoztatom, amikor egy „egészen modern” 
szerzőt citálok (gondolom, persze, nagyon alkal
masat), az irodalmi-filozófiai hermeneutika „pá
pája” Gadamer gondolatait: „Az olvasás tapasz
talat -  akár negatív tapasztalat... Minden tapasz
talat, amely egyáltalán megérdemli ezt a nevet, 
valaminő elvárást keresztez..., mindig azt jelenti, 
hogy elállunk valamitől, amiben eddig vakon hittünk.”

Baricz Zsolt
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