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Tanulmányok 
az olvasásról
M ottó:
Az értelm ezés m ind ig  önm agunk m egértése is.

(H. G. G adam er)

A z 1998-ban induló „Iskolakultúra-könyvek” sorozat nyitó da
rabja egy ugyancsak Kamarás István által jegyzett mű volt 
n á so k  M agyarországon). A  m ost bemutatásra kerülő 25. kötet 

három jól elkülönített fejezete különböző tudományterületek 
(az olvasástörténet, az olvasásszociológia és olvasáselm élet) 
témaköréből válogatott a szerző tollából korábban már m egje
lent tanulmányok közül.
A z olvasástörténeti kérdésekkel foglalkozó első fejezet 1980-ban 
napvilágot látott kissé provokatív című „É rtékes-e  a  d e v iá n s? ” 
cím m el közölt, a kérdést feltevő által tudatosan vállalt „ide
ologikus jellegű ” elem zés pontosan tisztázza az adott korszak 
domináló értékrendjének vonatkoztatási pontjaitól eltérő fogal
mat.
A  ’60-as, ’70-es évek elejéről, közepéről és végéről jó l körül
határolható rétegek és csoportok, ún. deviáns gócok idézhetők fel 
egy képzeletbeli térképen, m elynek segítségével m egfigyelhető, 
hogyan változott az egyes m űvészeti jelenségek  esztétikai 
értékének m egítélése. A  hivatalos integrálás során -  politikum 
mal ellátott „érték-kijelölőktől” támogatottan -  a „tiltott” státus
ból a „fogcsikorgatva tűrt” státusba kerülés, vagy a „tűrt” státus
ból az „óvatosan támogatott” státusba kerülés pregnáns példái 
valamennyi m űvészeti ágban nyomon követhetőek.
Jól rekonstruálható, hogy a ’70-es évektől az egyes értékek 
kiválasztásának, illetőleg fogyasztásának töm egessé válásában 
döntő szerepet játszottak a direkt politikai agitáció m ellett, vagy  
attól függetlenül érvényesülő propagandisztikus törekvésekkel 
átitatott vetélkedők és pályázatok. Ezzel a jelenséggel párhuza
m osan egy viszonylag szélesebb körű társadalmi nyilvánosság  
-  a gyorsan terjedő tömegkommunikáció (elsősorban a te lev íz i
ózás) „áttételes m egnyilvánulásai” révén -  kapcsolódhatott be a 
különböző m űvelődési tevékenységekbe.
A z új közönség tevékeny m egjelenését értelm ezésbeli sok- 
szólam úság, illetőleg az egyes művek kizárólagos értelm ezésbeli 
kisajátításának igénye jellem ezte. A z értékek deviációjának vál-
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tozásait, társadalmi-közgondolkodásbeli m eg- 
ítéltetését példák sora tükrözi.
A  „Mindigvan rem ény (Lenyom at a hetvenes
évekből) címmel még 1993-ban mintegy tan
meseként papírra vetett -  egykori „szocialista 
jellegű” irodalmi ízlésvilágot, s különféle olva
sói befogadást rögzítő, rövid olvasásszocioló
gusi -  eszmefuttatás közrebocsátása több mint 
egy évtizeddel később olvasva sem veszített 
Ö rkény István  szellem iségét megidéző fanyar 
ízéből, és „csem egeként szolgál” az ezután 
következő nagyobb lélegzetű írásmű előtt. 
2003-ban -  neves szerzőtárs, K atsányi Sándor  
közrem űködésével -  látott napvilágot az „Iro- 
dalom közvetítés az 1950-80-as évek o lvasó
m o zg a lm a ib a n ” c. tanulmány.
A z alkotók kíváncsisága elsősorban arra irá
nyult, hogy a felülről vezérelt olvasóm ozgal
mi m egm ozdulások mennyiben jelenthettek 
lehetőséget (keretet, védelm et) további, eset
legesen alternatív, vagy a hivatalosan deklarált 
fő célhoz képest ellentétes értelmű irodalom
közvetítési tevékenység m egvalósításához. 
(Vajon m ennyiben került előtérbe a homo po- 
liticus érvényesítésének eszméje mellett a 
homo aestheticus nevelésének elve?)

A felsőbb utasításra kijelölt könyvek nép
szerűsítését célzó kezdetek után az 1955-ben 
induló József Attila olvasóm ozgalom ban a fi
atal olvasók táborának növelése érdekében -  
a versenyszerű feltételekkel történő részvétel 
mellett -  az egyéni olvasás került előtérbe. Fi
gyelem rem éltó, hogy a nem túlságosan vonzó  
ajánló jegyzék ellenére -  az elsősorban könyv
tárak által felkarolt m ozgalom  -  több tízezres 
nagyságrendű olvasói kört mozgatott meg. 
1956-ban azonban -  a politikai mozgásoknak  
köszönhetően -  az ifjúságot m egszólítani k í
vánó pártos irodalomra támaszkodó m ozgalom  
irodalomjegyzéke jelentősen bővült. A  forrada
lom előtti történelmi pillanatban a „felülről” 
érkező bírálat a merev, kötött ajánlásokat tar
talmazó „irányított olvasás” gyakorlata helyett 
a kötelező jelleg  eltörlését és a szabad választás

lehetőségét szorgalmazta.
A z 1960-as évek második felének olvasó
mozgalmai szakítottak az olvasást népszerűsítő 
korábbi szervezeti struktúrával és kampány
nyal. Differenciáltabb keretek között, egy-egy  
meghatározott társadalmi réteget m egcélzó  
művek szűkebb körét ajánló, esetleg tematikus 
válogatással élő pályázati, illetőleg verseny- 
formát kialakítva törekedtek az irodalom nép
szerűsítésére.
A  60-as évek végén kibontakozó, az írószövet
ség által is támogatott „Olvasó népért m ozga
lom ” a társadalmi erőforrások m ozgósításával 
(a könyvtári ellátottság és az irodalomtanítás 
hatékonyságának növelésével) kívánta növelni 
az olvasás iránti érdeklődést.
Egyre nyilvánvalóbbá vált az olvasóm ozga
lom szervezésében döntő szerepet vállaló köz
könyvtárak számára olvasószolgálati, olvasás
nevelési, ízlésfejlesztési és irodalom közvetítési 
feladataik megújításának szükségessége.
A z 1970-es években virágkorukat élő, „nép- 
frontos” jellegű országos társadalmi szerve
zetek -  szinte kötelező érvényű népszerűsítő 
tevékenységük mellett -  csupán keretprogramo
kat kínáltak, s a helyi kezdem ényezőkre bíz
ták azok kitöltését. (M indezek m ellett elgon
dolkodtató, hogy a Hazafias Népfront olvasá
si programja az elsősorban társadalmi prob
lémákat feszegető, morális elkötelezettségű  
irodalmi alkotások felvállalása ellenére sem  
vált túl sikeressé.)
A  m ennyiségi eredményektől áthatott, ugyan
akkor formai és tartalmi m egújulást is hozó  
hetvenes évek lendülete már kimerülőben volt, 
a ’80-as évekre pedig elkerülhetetlenné vált a 
m ozgalom  végjátéka.
A z olvasóm ozgalom  társadalmi-politikai je l
lege több mint négy évtizedes története során 
jó l meghatározható ívet írt le. Indulásakor 
tevékenysége diktatórikus szellem ű propagan
dára korlátozódhatott csupán. A  történeti-poli
tikai háttér változásával pedig egy általános 
értelemben vett humánus elkötelezettség lett a
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domináns. Ugyanakkor az olvasómozgalmakat 
addig hivatalosan kezdem ényező intézmények 
a ’80-as évek közepén már nem tartották szük
ségesnek a közvetlen politikai szempontokat 
m ellőző szerveződések támogatását.
Ebben az időben, amikor alapjaiban kérdője- 
leződött m eg az olvasóm ozgalom  kialakult 
formáinak létjogosultsága -  a m űvelődéspoli
tika, a könyvtáros szakma és az olvasásszoci
ológia elism ert képviselői vonták m eg annak 
mérlegét. M essze ható következtetéseik napjain
kig is érvényesek. Mindenekelőtt megállapítást 
nyert, hogy az olvasási igények elsősorban 
m ennyiségi növelését célzó olvasóm ozgal
mak népszerűsítése helyett a közm űvelődés 
társadalmi m ozgalom m á alakítása segíthet az 
értékek közötti eligazodásban, a választásban, 
a (könyv)kultúra egyre szélesebb körű elter
jedésében. Egy radikálisabb szakmai vélekedés 
az olvasóm ozgalm akat áltevékenységnek és 
pótcselekvésnek nevezi, am elyek nem tényle
ges társadalmi-egyéni igényeken és érdekeken 
alapulnak.
E tanulmány másik szerzője, -  a korszak tevékeny 
szem- és fultanúja, -  Kamarás István a „felülről 
szervezett m ozgalom  helyére” már akkor a 
civill jellegű, nagy társadalmi nyilvánosságot 
képviselő, hatékony információcserét lebonyo
lító fórum létrejöttének fontosságát hangsú
lyozta. Ugyanakkor feltétlenül említésre m éltó 
eredménye a korszaknak: az olvasásügyet 
m egfelelően ösztönző, már m eglévő könyvtári 
kisközösségek egy  részének m egerősödése.
Egy 3 évvel ezelőtti visszatekintés mintegy a 
téma lezárásaként megállapítja, hogy egyrészt 
egy szűkebb, másodlagos szocializációt átélő 
réteg esetében az olvasómozgalmak egyfajta 
keretet, feltételt, sőt katalizátort jelentettek. 
Mindezek m ellett pedig az egyre inkább légüres 
térbe kerülő irodalomközvetítés erősítette a 70- 
es -80-as években egyre terjedő teljesítm ény- 
és haszonelvű szem léletet is. Tény, hogy a 
„m egnövekedő szabadságtér nem generált” 
automatikusan több olvasót. (Sőt, az irodalom

olvasás mennyiségi és minőségi mutatói immár 
két évtizede csökkenő tendenciát mutatnak.) Az 
ún. minőségi olvasás felé vezető perspektívaként 
az erővonalak kettős elkötelezettség mentén ha
ladhatnának. Mindenekelőtt az információs tár
sadalom szellemében újjászülető közművelődési 
könyvtárak felé megkérdőjelezhetetlen elvárás
ként jelentkezik az intézményi hitelesség társadal
mi igénye. S ezen túlmenően a könyvtári közös
ségek, mint értékközvetítő értelmiségi csoportok 
számára elengedhetetlen emberi-szakmai köve
telmény saját illetékességük reprezentálása is.
A z „ Olvasásszociológia” cím m el jelzett gon 
dolati egység öt különböző, egym áshoz laza 
szálakkal kapcsolódó témakört jár körül.
A  két évtizede m egjelent és szintén több alfe- 
jezetre tagolt „Az olvasáskutatás társadalmi 
visszhangja M agyarországon” című összeál
lítás elöljáróban az olvasáskutatás hazai m eg
becsülésének, átfogó értékelésének és intéz
m ényi hátterének ellentmondásaival foglal
kozik.

Egyrészt a diktatórikus m űvelődéspolitikai 
irányítás (pl. a tankönyvet m onopolizáló ok
tatásügy) sokszor szorította háttérbe az olva
sáskutatás vizsgálatait és következtetéseit, 
másrészt nem egyszer -  különböző társadalmi 
szervezetekkel együtt -  kikérte vélem ényét. 
(Más kérdés, hogy döntéseinél nem mindig 
vette figyelem be azt.)
Elgondolkodtató, hogy a könyvkiadás és könyv- 
teijesztés irányítása a 80-as évek közepéig  
feltűnő módon negligálta az olvasáskutatók 
(különösen az irodalmi olvasottsággal és íz lés
sel foglalkozó) megállapításait. K edvező fej
leményként volt viszont értékelhető a fent 
említett szakterületeken belüli, kutatók által 
készített „olvasás-térképek” szélesebb körű 
felhasználása.
Örvendetes ellenpéldaként a társadalomtu
domány m űvelőinek egy része (elsősorban szo 
ciológusok) egyre nagyobb várakozással for
dultak a biblioterápiával, olvasáspedagógiával 
és olvasáslélektannal is foglalkozó, m entál
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higiénét is segíthető olvasáskutatás felé.
A  könyvtárügy és az olvasásügy kapcsolatáról 
elmondható, hogy a könyvtáros-társadalom  
elsősorban a „publikum'’ szerepét töltötte be, s 
csak másodsorban volt felhasználója a kutatá
si eredményeknek. A z egyetem i szintű könyv
tárosképzés olvasásismeretre irányuló stúdiu
mainak hiányosságait jó l ellensúlyozhatták a 
szakmai továbbképzések szemléletformáló és 
tájékoztató útmutatói.
A  könyvtárügy olvasáskutatói műhelyének 
számító Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ olvasáskutatási osztályán sokféle ku
tatással foglalkoztak a kutatók, szaktanácsadói 
tevékenységüket sokféle társadalmi körből vet
ték igénybe.
A konklúzió örömteljes: az olvasáskutatás a 

80-as évek közepére kivívta helyét és szerepét 
a magyar m űvelődés történetében.

„Amagyarországi irodalomolvasás alakulása  
a politikai rendszerváltás u tá n ” címmel 1996- 
ban m egjelent eszmefuttatás elején Kamarás 
Gereben Ferenc két esztendővel korábbi m egál
lapításait erősíti meg. A  rendszerváltást követő  
fél évtizedben folytatódott a már 5 -1 0  évvel 
azelőtt m egkezdődött folyamat, m ely szerint 
romlottak az (irodalom)olvasás pozíciói; a 
magyar olvasók kevesebben, kevesebbet és 
gyengébb m inőségűt olvasnak. M iközben a 
rendszerváltozás utáni tőkehiányos és alulfej
lett infrastruktúrájú könyvkereskedelem -  a 
központi engedélyezés kiiktatása révén -  
szélesebb választékot kínál, ezzel párhuzamosan 
az egyenetlen színvonalú könyvkiadás melletti 
könyvterjesztés kulturáltságának felemássága is 
„színezi” a könyvszakm a amúgy sem rózsás 
helyzetét. Ellentmondásos helyzetnek tűnhet, 
hogy az egyre dráguló könyvárak ellenére sem  
javulnak az olvasás mint m inőségi szellem i 
tevékenység pozíciói.
A  kulturális közszolgáltatást végző, elsősorban 
felhasználói igényekre orientált könyvtár, s 
a könyvkereskedelem  is -  m indegyik mint 
irodalomközvetítő intézmény, kínálatuk ter

jedelm e és struktúrája révén -  jelentősen m o
tiválhatják az olvasót. Azonban a tájékozódást, 
a befogadást segítő, m indezeket jelentősen be
folyásoló, segédeszközökkel (katalógus, ajánló 
bibliográfia stb.) élő közvetítő szakemberek 
előtt kom oly dilemma a közvetített m űvészi 
érték és az olvasó érdekeinek, szem élyes sza
badságának egyidejű képviselete.
A  legjelentősebb olvasási motivációnak esetle
ges egzisztenciális érdekeltségünk tekinthető, 
ha egy adott mű elolvasása révén „életbe vágó” 
kérdésben várunk lelki segítségnyújtást. A  po
litikai fordulatváltás óta az irodalom olvasás 
ritkábban jelenik m eg ebben a formában, s 
egyre gyakrabban kapcsolódik, vagy éppen nem  
kapcsolódik (!) partikulárisabb érdekekhez. 
Kiem elendő, hogy irodalmon kívüli m otivá
cióként az irodalmi olvasm ány kom oly sze
repet vállalhat a mindennapi élet pragma
tikus szférájában is. Ez pedig visszaható ereje 
révén befolyásolhatja az olvasást, mint a sze l
lemi iránytű kiválasztásakor m egnyilvánuló  
tevékeny folyamatot. A z irodalom segíthet a 
mindennapi élet rutinjának kialakításában és 
a tágabb értelmű szocializációban (em beris
meret, kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés). Et
től függetlenül az irodalom „polifon” m otivált
ságának (praktikum, kellem esség, metafizika) 
szerepe az utóbbi időben folyam atosan csök
kenő tendenciát mutat.
M egfigyelhető tény, hogy egyes referencia- 
szem élyek, illetőleg referenciacsoportok nagy 
mértékben befolyásolhatják olvasm ányválasz
tásainkat, valamint azok további alakulását.
A z irodalomolvasói beállítódást döntő módon  
meghatározó esztétikai érzék, az ízlés, az olva
sottság, az irodalmi nyelvek ismerete, s nem  
utolsósorban az olvasói stratégia (mint tuda
tos olvasói magatartás) lehetséges együttesével 
szemben -  az ún. Fahrenheit-effektust m ellőző  
rendszerváltozás után -  nem áll direkt módon  
m egnyilvánuló politikai hatalom. M onostori 
Imre 10 évvel ezelőtti helyzetjelentése szerint az 
értékátrendeződési folyamat fő iránya az anya
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gi javak és a politikai hatalom m egszerzése, 
még szegények és a hatalom nélküliek körében 
is. (A kortárs szem lélő bizonyíthatja, hogy a 
21. század elején pedig még nagyobb hang
súllyal jelenik meg a társadalmi gyakorlatban a 
kézzelfogható, az azonnal felhasználható anya
giak iránti kereslet.)
N agy  A ttila  meghatározása szerint „a politikai 
szélsőségek és a növekvő médiamanipulációval 
szem ben” csak az „organikus értelmiségiek se
gítségével közvetített kulturális tradíció adhat 
belső biztosítékokat.” A szerző hozzáfűzi: az 
olvasási folyamat megtarthatóságát feltételezi 
a társadalmi nyilvánosság m egfelelő színterein 
megnyilvánuló polgári gondolkodásra jellem ző  
szelekció, az újraértelmezés és a tanulási folya
mat megújulása is.
A  fejezet harmadik, 1998-ból származó tanul
mánya Bulgakov: Mester és Margarita c. re
gényének az 1970-es és az 1990-es években  
végzett hatás- és befogadásvizsgálatok általá
n osjellem zőit osztja m eg az érdeklődővel.
A z egykoron a hatalom által megtűrt regény 
olvasottsága a ’80-as években érte el csúcs
pontját Magyarországon. A  regény későbbi tár
sadalmi fogadtatását azonban döntően befolyá
solta a politikai rendszerváltással együtt járó, 
a történelmi-társadalmi összefüggések m eg
ítélését lehetővé tevő szabadabb rálátás. En
nek következtében már sem a szovjet típusú 
szocializm us, sem a transzcendencia témaköre 
nem szerepelt tabuként. S m ivel az elmúlt év 
tizedben általában véve romlottak az irodalom- 
olvasás mutatói, m egszűnt a regény újdonsága 
és a tiltott gyüm ölcs varázsa is.
A „H ogyan fo g a d já k  értelm ezik  a  m ai 
közép isko lások a  M ester  és M a rg a ritá t? ” 
kérdésre 1994-ben az érintett korosztály szem 
betűnően többfélét választott a felkínált -  a ko
rábbiakhoz képest motívumokban gazdagabb, 
de egyben ellentmondásosabb -  értelm ezések  
közül. A  regény racionális-társadalmi és egyút
tal filozotaló-spirituális m egközelítésének, ille
tőleg ezek összekapcsolódásának felism erése

révén kevesebb volt a sommás, ún. „egydim en
ziós” értelmezés.
A  vallásos diákok befogadói viselkedését 
1978-ban és 1994-ben is tanulmányozó szerző 
m ásfél évtizeddel ezelőtti diagnózisa, m ely  
szerint a vallásosság lehet fékező és serkentő 
is, az 1994-es mintán is igazolódott. A z 15 
év m ú lva ? ” cím m el jelzett fejezet kiegészítő  
szempontokkal ismertet m eg egy esetlegesen  
újonnan végzendő felmérés esetén.
A z 1987-ben, „két korszak határán” m egjelenő, 
a demokratizálódás, és a kommercializálódás 
összefüggéseit vizsgáló, utólag is rendkívül 
megfontolandó tanulságokkal szolgáló írás 
mindenekelőtt háromféle kommercializálódást 
határol el egymástól. „Sem leges” szociológiai 
értelm ezés szerint a kommercializmus a tár
sadalom egyik alrendszerének, a kultúrának 
egy bizonyos szerveződési és m űködési tí
pusát jelenti, amelyben a termelés és teijesz- 
tés egyik m otiváló ereje a piaci nyereség. 
A szerző rámutat: a kultúra piacon történő 
hozzáférhetősége történeti fejlődés következ
m énye, közgazdasági, politikai és kulturális 
vívmány, a demokratizálódás egyik jele. A  tár
sadalom igényei a konszolidáció évtizedeiben  
elsősorban új (réteg) keresletek formájában je 
lentkeztek (pl. történelmi emlékiratok, doku
mentum- és tényregény, bibliofil kiadványok 
stb.). Ebben az értelemben a kom m erciali
zálódás a kultúra társadalmasításának egyik  
fajtájaként hozzájárul a kulturális és ideológiai 
monopólium ok m egtöréséhez. Ezen túlmenően 
jelölheti a kommersz a népszerűt, a szórakoz
tatót, a töm egek által kedveltet. Ez a kifeje
zés leggyakrabban negatív értékhangsúlyos 
értelemben használatos -  mint a kereskedelmi 
haszon előtérbe kerülése, mint a többre hiva
tott m űvészi értékek üzleti érdekből való leala- 
csonyítása.
A  kom mercializálódás és demokratizálódás 
kérdésének vizsgálatakor napjainkat is érintő
en kardinális problémaként vetődnek fel a 
következők: a világkultúra m ércéjével nézve
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mennyire demokratikusak a mi közm űvelődési 
viszonyaink? Milyen az egyén szabadságának 
és közösségi integrációjának foka? Eléggé dif- 
ferenciált-e a nyilvánosság? Eléggé civilizált-e  
és kulturált-e az életmód?
A z értéktiszteletről és a kulturális önm ozgás
ról szólva a ’80-as évek végének egyik mérv- 
adóan elfogadott álláspontja alapján a lehet
séges kiutat az erőteljes állami jelenlét, az 
alkotói felelősség és a közm űvelődés foko
zottabb társadalmasítása jelentheti. (Tehát a 
demokratizálódás ebben a folyamatban ok és 
okozat.) Amennyiben a társadalmi szükség
leteknek és igényeknek nem alakulnak ki a 
saját érdekképviseleti intézményei, prognosz- 
tizálhatóan uralkodóvá válhat az ököljog. Ez
zel szemben az együttműködő alrendszerek, 
önkormányzatok, helyi közösségek tagjaiként 
„az egyén (m egvédve nemcsak a negatív je 
lentésű kommercializálódástól, de az elidege
nedett hatalom packázásától is) közvetlen sze
replőjévé válhat annak a társasjátéknak, amely
nek cím e értékek létrehozása, közvetítése és 
befogadása.”
A fejezetet lezáró 2002-ben m egjelent H arry  
P otter-je lenséget vizsgáló elem zés Rowling  
köteteinek egyházi jellegű (nemzetközi és ha
zai viszonylatban is jelentős) sajtóvisszhangja  
alapján nyújt áttekintést. A  tipikusan a töm eg- 
kultúra megnyilvánulásaként kedvelt sorozat 
népszerűsége a tizenévesek körében abban rej
lik, hogy -  többek között -  segít az ideál- és 
kalandkeresésben, s a metafizikai feszültség  
oldásában is. „Az élménykultúra csúcsteljesít
ményeként minősített sziipersikerkönyvek  esz
tétikai és erkölcsi értékeket tekintve hogyan 
minősíthetők?” -  alapkérdése m ellett a szerző 
a következő témaköröket járja körül: A  Harry 
Potter-jelenség mint a szekularizált világ ellen
világa; M esebeli és valóságos boszorkányok; 
Hazai keresztények m agánvélem ényei; Félig 
hivatalos keresztény m egnyilatkozások. 
Ö sszegzésként megállapítható, hogy a hazai és 
nyugati vallásos reagálásokban több lényeges

különbség regisztrálható. Nyugaton sokkal job 
ban ismerik az egész jelenséget. N incs eltérés 
az elítélés élességében, de Magyarországon -  
az internetet kivéve -  nem tapasztalható a pro 
és kontra vélem ényeknek az egyházi sajtóban 
és a tömegkommunikációban való ütköztetése. 
A hazai keresztény társadalom jelentős részére 
jellem ző valam iféle kettős vallási tudat (okkul
tizmus, ezotéria stb.) Azonban ez nem áll ok
okozati viszonyban a Harry Potter-jelenséggel. 
A  hazai vizsgálódásból az is egyértelműen  
kiderül, hogy a keresztény szülők, hitok
tatók, lelkészek, pedagógusok -  m eglepő m ó
don -  m ilyen keveset tudnak mind általában 
a gyermekirodalomról, az olvasm ánykínálat
ról, mind pedig a rájuk bízottak olvasm ány- és 
filmélményeiről.
A  kötet utolsó nagy egysége (O lvasáselm élet) 
két fontos írást tartalmaz. A z első 2003-ban  
„ R ecepcióelm éle tek  és b e fo g a d á sv izsg á la 
tok szembesítése” cím en látott napvilágot. A
neves hazai és nem zetközi szerzőket egyaránt 
felvonultató háttéranyag vélem ényeket ütköz
tető szellem i kincsesbánya.
Kamarás István rávilágít: a „mindenható m ű” és 
a „mindenható olvasó” viszonyának jó  néhány 
m odellje nem igen illeszthető rá az eddigi 
empirikus irodalom szociológiai befogadás
vizsgálatok tényanyagára. így  pl. a „minden
ható m ű” modellje szerint a valóságban, az 
érzékelésben és az irodalmi műben analóg rend 
van, és az irodalmi mű egy-egy  m egfelelést állít 
elénk végleges jelentéssel. (Eszerint csak azért 
létezik többféle értelm ezés, mert az olvasók  
egy része rosszul olvas, helytelenül értelmez.) 
Azonban -  a különböző szakemberek által 
egyaránt m egfelelőnek tartott különböző olva
satok sokfélesége révén -  cáfolódni látszik a 
„mindenható m űvel” jellem ezhető álláspont. 
Ú gy tűnik, sokkal inkább m egfeleltethetőek az 
empirikus recepciókutatások eredményeinek  
a „mindenható olvasó” m odelljei. A  mű és a 
befogadó kapcsolatában az irodalmi szöveg 
ben sem m i nincs rögzítve, minden az olvasón
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múlik. A műalkotások „programja” nem jelent 
szigorúan előírt műveleteket, a műalkotás mint 
feladat a befogadó mozgósítható tudását csak 
mérsékelten irányítja és korlátozza. 
Hermeneutikai jellegű kérdés, mivel m agya
rázható az a tény, hogy eltérő társadalmi 
helyzetű, ízlésű és értékrendű olvasók ha
sonlóképpen reagálnak egy műre? Szocioló
giai magyarázat szerint „a hasonlóan” olvasók 
azonos kultúrában, azonos hagyományban élve 
nagyjából egy nyelvet beszélnek. A z empirikus 
befogadás-vizsgálatok tükrében úgy tűnik, hogy 
a mű az olvasókkal való párbeszédben szüle
tik, újra m eg újra. A z olvasatokat -  a szerzővel 
társszerzőségben -  létrehozó olvasó pedig je 
lentős mértékben éppen előző olvasmányai által 
születik és érik egyre kompetensebb olvasóvá. 
„Mennyire kötött és mennyire szabad az olvasó, 
aki kutat, viszonyt létesít és képzeletével 
kiegészít, vagy éppen beteljesít?” Jean-P aul 
Sartre  válasza szerint az olvasó alkotva feltár, 
s az író által irányítva alkot. A  tranzakcionizmus 
alapján a betű az olvasóhoz való viszonyban  
válik szöveggé, s az olvasó a szöveghez való 
viszonyában válik olvasóvá. Ebben a modellben 
a szöveg és olvasó egym ást alakítják, egym ás 
produktumai.
Ezt a gondolatsort teljesíti ki a Scholes-féle  
meghatározás a kezdem ényező és kreatív 
olvasóról, m ely szerint az olvasó az adott 
szövegen kívül maradva mindig előző olvas
mányai szövegrendszerét felhasználva olvas, 
amelyben „nemcsak az előzőleg olvasott 
szövegek kontextusa veszi körül (és segíti, 
vagy éppen gátolja az adott olvasm ány be
fogadásában), hanem különböző kontextusok  
kontextusa” (kulturális-kommunikációs kon
venció, szituációs kontextus -  olvasói szándék 
és perspektíva - ,  szem élyes kontextus (olvasói 
tudás, beállítottság).
H ans R obert Jauss  elképzelése a dialógust 
és az ezt körülölelő történeti-kulturális hori
zont fontos szerepét helyezi előtérbe. A  m o
dell kulcsfogalm a a horizontváltás, m elynek

iránya a szűkebbtől és meghatározatlanabbtól 
a tágabb és általánosabb felé mutat. Nem  
szabad az értelmező saját horizontjának az 
értelmezendőhöz asszim ilálódni, mert az az 
értelem , am elyet a távoli szö v eg  v isszan yer
het, nem egyedül saját horizontjának impli
kációiból bontakozik ki, hanem ugyanilyen 
mértékben az értelmező tapasztalatának ké
sőbbi horizontjából.
Azonban az olvasás gyakorlatában rendszere
sen előfordul, hogy az olvasó túl közel kerül 
a műhöz, s horizontja beleolvad a mű hori
zontjába. De előfordul az ellenkezője is, túl
ságosan távol marad a műtől, s így saját hori
zontja révén választja el magától a művet. 
M ivel egy szöveg csak a kérdező számára vál
hat kérdéssé, a dialógusra képtelen olvasók  
egy része nem kérdez, hanem állít, (a szerző 
szájába adva a m egfelelő választ), másik része 
pedig memorizálja, m egism étli a műalkotás 
kiragadott részleteit.
Tverdota G yörgy  úgy véli, a kultikus befoga
dóra inkább illik a m onologikus, mint a dia
logikus erős olvasás, hiszen a kultikus olvasa
tokat erős előfeltevések irányítják. A kultikus 
olvasó probléma nélkülinek, „közelidnek  érzi 
a befogadás tárgyát.
A  jaussi gondolat alapján megkülönböztetendő 
a szöveg-olvasó viszony két oldala, a hatás és 
a recepció. Előbbi az érték-konkretizációnak a 
szöveg által, az utóbbi pedig a befogadó által 
meghatározott eleme.
Veres A ndrás  empirikus kutatásai során kifej
tett kritikus megjegyzései arra irányultak, hogy 
a hermeneutikai irányzatok nem  hoztak kie
m elkedő fordulatot az olvasó jelentőségének  
átértelmezésében. Ugyanis azok programja nem  
annyira a művek és az olvasók, mint inkább a 
m űvek egym ás közötti dialógusát hangsúlyoz
zák.
P a u l R icoeur  szerint a szöveg felhívó struk
túrája az individuális olvasási folyamaton ke
resztül tárul fel, s az olvasó olyan mértékben 
válik kompetens olvasóvá, am ilyen mértékben
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részesül a társadalmi elvárásokból. A  jó  olvasás 
egyszerre enged bizonyos mértékű illúziót és 
elfogadja az értelem által előállított cáfola
tot. Ha az olvasó a műtől m egfelelő távolság
ban foglal helyet, az illúzió felváltva lesz e l
lenállhatatlan és elviselhetetlen. Tehát az illú
zió elfogadása és cáfolata a befogadás azonos 
mértékben fontos feltétele.
Olvasáslélektani evidencia, hogy az irodalmi 
mű befogadása többlet-erőfeszítést kíván, s ez  
nagyban hozzájárul önmagunk felépítéséhez 
is. A z értelm ezés pedig egyúttal önértelmezés 
is. A  szem ély identitásának és moralitásának 
egyaránt feltétele az, hogy életesem ényein
ket egységes narratívában tudjuk elhelyezni. 
A z ebben segítő irodalom érzékletesen m eg
jelenített példákat kínál arra, hogyan lehet 
egészen eltérő mozzanatokat egységben látni. 
A z olvasói beállítódást és stratégiát alakító 
tényezők -  többek között -  a társadalmi, gaz
dasági és kulturális helyzet, az intellektuális 
felkészültség, (irodalmi olvasottság, ezen belül 
is különböző irodalmi nyelvek és konvenciók  
ismerete), az életmód, az értékrend. Meghatáro
zó pont a nemzedékhez tartozás, a referencia 
szem élyek és csoportok. E. H . Erikson az érett 
felnőttkorra teszi az egészben látás és az e l
fogadás kifejlett képességét. Az emberi identitás 
történetének szakaszai és „olvasástörténetük” 
alakulása között nagymérvű párhuzamosság 
feltételezhető.
„Az új ráolvasás a recepcióelméletben és az em 

pirikus vizsgálatok tükrében” címmel jelzett al- 
íejezet aláhúzza, hogy az empirikus befogadás- 
vizsgálatot végző számára a legnagyobb ki
hívás a hermeneutikai folyamat egymás után 
következő szakaszainak: a megértésnek, az ér
telmezésnek és az alkalmazásnak a megkülön
böztetése.
Jauss szerint a szövegnek mint partitúrának 
az érzékelése, észlelése és m egértése történik. 
A z új ráolvasásban sorra kerülő reflektáló 
értelmezés csak olyan jelentéseket konkretizál
hat, m elyek az első olvasás horizontjában

lehetőségként adódtak. A z így nyert tapasztalat 
válik az újraolvasás kiindulópontjává, am ely 
alapjává lesz az olvasottak alkalmazásának. 
Érdekességként m egem lítendő, hogy H alász 
László  saját, középiskolás korosztályt m eg
célzó befogadáslélektani vizsgálata (1996) 
alapján úgy tűnt, hogy az új ráolvasásnak 
csekély volt a pozitív következm énye, mert 
az nem járult hozzá nagyobb mértékben sem a 
szövegek jobb felidézéséhez, sem pedig azok 
jobb megértéséhez.
Ennek nem mond ellent a szerző azon tapasz
talata, m ely szerint a műalkotás által szerzett 
befogadói és újraolvasói öröm inkább azok 
számára adatik meg, akik az átlagosnál nagyobb 
esztétikai érzékenységgel és szélesebb irodalmi 
konvencióismerettel rendelkeznek.
A z érdekfeszítő kötet utolsó tanulmánya a 
2003-ban publikált „Regényolvasatok az 1960- 
70-es évek és az ezredforduló irodalmi élmény
v ilá g á b a n ’ címmel képzeletbeli irodalmi ka
lauzként em lékeztet arra, hogy az irodal
mi élményvilág az olvasó olvasástörténetének 
egymásra rakódó történéseiből épül fel (mint 
ízlésének, értékítéletének vonatkoztatási pontjai). 
A  keveset és kevéssé értékeset olvasók jelentős 
része hosszú időn át nagyjából ugyanazt o lvas
sa, alig próbálkozik újfajta olvasmányokkal, 
szerzőkkel és jóval kevésbé vállalkozik kocká
zatos szellem i kalandokra, mint a sokat és sok
félét olvasók. Jóval többet árulnak el az iro
dalmi élm ényvilágról a legkedvesebb és leg 
nagyobb hatású olvasm ányok. U gyanis ezek  
lassabban cserélődnek és ezért az élm ény
világnak mind az állandóságát, mind pedig  
változását jobban érzékeltetik a „leg”-ek. A z  
egyes művek befogadásának vizsgálata is sokat 
elárulhat az élm ényvilág finom struktúrájáról, 
aktuális működéséről.
A  60-as évek végén végzett élm ényvilág-vizs
gálat többé-kevésbé megpróbálta egy szerre tükröz
ni a leggyakrabban, legtipikusabban kiválasz
tott irodalmi olvasmányokat, illetőleg a korabe
li olvasmánykínálatot. A  könyvtárhasználók
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„ízlésalakzatait” vizsgáló országos felmérés 
szerint (amelyben a könyvtárat nem használó 
olvasók is szerepelnek) az előbbi csoport és 
az összlakosság olvasási kultúrája és élm ény
világa között nincs lényegi eltérés. A  G ondos 
E rnő  által végzett kutatás újdonságát azok az 
ízlésalakzatokat alkotó címsorok jelentették, 
am elyek -  egy asszociációs együttható segít
ségével -  megmutatták, hogy bizonyos művek 
kedvelői egyúttal m ely más műveket kedvel
nek, melyek iránt közöm bösek és m elyektől 
állnak legtávolabb. M ely olvasm ányélm ények  
vonzzák és taszítják egymást. M indezen ta
pasztalatokat felhasználva Kamarás István 
B alogh Z oltánnal együtt a ’70-es évek elején  
már a könyvtárhasználók „élményalakzatait” 
vizsgálta. Annak felism erése mellett, hogy a 
negatív értékítélet markánsabban jellem ezheti 
az olvasói ízlést, s az olvasók különböző iskolá- 
zottságú rétegei nem azonos m ércével mérnek, 
minden vizsgált rétegre relatív (ún. rétegspeci
fikus) tetszési indexeket számítottak ki.
A  70-es évek elején végzett kutatások alapján 
megállapítható, hogy a magyarországi könyv
tárhasználók élményvilágában leginkább a 
„nemzeti és az európai romantika” dominálnak. 
A „klasszikus realizmus” olvasottsága jelentős 
mértékben nagyobb ugyan, mint a közked
veltebb „háborús és kulturális lektűr”-é, m é
gis ez utóbbiak erőteljesebben alakítják az iro
dalmi élm ényvilágot. A  legtöbb élménykörben 
megfigyelhető magas szórásértékek az egyes tár
sadalmi rétegek egymástól eléggé eltérő élm ény
világát tükrözik. A  különböző élménykörök  
súlya nagyon eltérhet a különböző nemű, 
életkorú, foglalkozású és iskolázottságú rétegek
ben.
A közelmúltban ugyan nem készültek m egfelelő  
pontosságú és hiteleségű felmérések, azonban a 
’80-as évek közepén készült országos vizsgálat 
alapján megalapozott hipotézisek állíthatók 
fel. A  legem lékezetesebb olvasm ányélm ények  
vizsgálatakor egyértelmű tendencia rajzolódott 
ki: nemcsak a kurrens olvasmányok, hanem

a mércét jelentő művek esetében is egyre 
emelkedik az alacsonyabb értékűek aránya.
A z ezredfordulón -  zömmel tizen- és huszon
évesekből álló, egymástól eltérő olvasócsopor
tokból összeálló -  nem reprezentatív és nem  
országos vizsgálat alapján megállapítható, hogy 
ezen a korosztályon belül is kitapinthatóak a 
’70-es évek elején feltérképezett élménykörök, 
az irodalmi élm ényvilág szembetűnő folyto
nossága.
Gereben Ferenc gondolatait idézve: „ ... a  szép- 
irodalom , am ely  -  a  dem o krá c ia  p ro fi p o li-  
tizá lási szín tereinek k iépü lésével K özép-E uró- 
p á b a n  je len tő s  p o zíc ió ka t veszíte tt a  társadal
m i-politikai életben , a z  o lvasm ányszerkezetben  
is további tért veszített. S zám olnunk ke ll azza l 
is, hogy a  szépirodalm on belü l tovább nő  a  
fe lü le teseb b  ... olvasm ányok népszerűsége, és 
csökken a  hagyom ányos érték, a  k lasszikusok  
... szerepe. ” A  vizuális kultúrában korábban 
is radikálisabban jelentkező globalizációs je 
lenségek pedig egyre jobban érvényesülnek az 
olvasáskultúrában is.
A  tényeken alapuló elem zés derülátó refle
xióval zárul. A  hazai irodalmi élm ényvilágot 
illetően a fo tendencián belül ellenkező irányú 
mellékáramlatok is működnek, s a negatív 
irányultság -  akár a nem túl távoli jövőben -  
m ég m eg is változhat.
Reméljük a legjobbakat!

M . M á tra i Györgyi
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