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A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA 
HALLGATÓINAK OLVASÁSI SZOKÁSAI

FRICK MÁRIA

A jövendő pedagógusok olvasási kultúrájának minősége a főiskolás évek alatt is 
formálódik (formálódhat). Megismerésének alapvető jelentősége van, mert olvasási szoká
saik, irodalmi ízlésük megfelelő mennyiségi és minőségi „állapotának” létrehozása, de 
legalább pozitív irányba terelése csak ezáltal lehetséges. És -  mert generációk nevelked
nek majd hatásuk, irányításuk mellett -  szükséges is. Ehhez járulhat hozzá a bajai 
József Tanítóképző Főiskolán (EJTF) folytatott vizsgálódás.1'

Az olvasás helye a szabadidő struktúrájában

Az olvasáshoz nélkülözhetetlen a szabadidő. 1980-ban -  egy kéthetes időmérleg 
adatai alapján -  az EJTF hallgatóinak tényleges szabadidő mennyisége átlagosan hetente 
25 óra 53 perc, és naponta 4 óra 5 perc volt. (összehasonlításul: az egyetemi hallgatóknál 
a vonatkozó adat 1973-ban 35 óra 54 perc és 5 óra 24 perc!)2.

Ebből a szabadidőből a válaszadást megelőző héten a hallgatók 56%-a önműveléssel 
14 óránál kevesebb időt töltött; ebből újságolvasásra 71%-uk 0 -2  órát, rádióhallgatásra 
35%-uk 1 óránál kevesebbet (35% semmit), televíziózásra 22%-uk 2 óránál kevesebbet 
(25% semmit) fordított. Általában eljutott hetente egyszer moziba a megkérdezettek 
34%-a, havonta tárlatra 39%-a, negyedévenként hangversenyre 40%-a és alkalmanként 
színházba 82%-a. Nem kereste fel a főiskolai klubot a megkérdezést megelőző héten 
6 8 %-uk, 22%-uk soha nem is járt ott, 54%-uk pedig csak nagyon ritkán, az érdekesebb 
rendezvényekre ment el.

A tudatos önművelés és a tanulmányi munkához való olvasás adatait is összegeztük. 
A hallgatók 34%-a végzett öntevékeny tudományos munkát; ennek, valamint a kikapcso
lódó olvasásnak az eszközei is megtalálhatók a könyvtárakban. Nagy többségük rendszeresen 
látogatta a könyvtárakat és 52%-uk 2 -6  órát töltött ott hetente főleg kölcsönzéssel (36%) 
önműveléssel (24%) és a kötelező irodalom jegyzetelésével (33%). 9 3 %-uk tanulmányi 
eredményét, 91%-uk önművelését segítette a könyvtárak állománya. Hetente átlagosan 
2 -6  órát olvasott kötelező irodalmat 50%-uk és 0 -4  órát szépirodalmat 62%-uk. Leg
többen előfizetés (26%) és számonkénti vásárlás (23%) útján jutottak sajtótermékekhez, 
főleg szüleik révén. Rendszeresen a hallgatók 82%-a olvasott napi- és hetilapokat, 25%-uk 
társadalomtudományi és 23%-uk természettudományi folyóiratokat.
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A főiskola művelődési lehetőségeit a hallgatók 6 6 %-a tartotta kielégítőnek, a városét 
csak 28%-uk. 91%-uk semmilyen főiskolán kívüli szervezett művelődési közösségnek nem 
volt tagja. 62%-uknak volt valamilyen hobbija, amire a legtöbben 1 -3  órát fordítottak 
hetente. Legkedvesebb szabadidős tevékenységükre kevés idejük és csak ritkán ju to tt (77%) 
de ha akadt néhány szabad órájuk, azt 48%-uk olvasással töltötte el legszívesebben. 
Kedvenc beszélgetési témáik között is vezetett — bevallásuk szerint -  az olvasmány- és 
könyvélmény. (Az interperszonális kapcsolatok olvasásra ösztönző szerepét igazolja egy 
másik kérdésre adott válasz is: 28%-uk jelezte, hogy elolvassa azokat a műveket, amelyek
ről, vagy amelyek szerzőiről beszélnek a környezetében.) Az elmúlt tanévben a vágyott 
és megvalósított szabadidős tevékenységeikben is első helyen szerepelt a könyvolvasás 
(21%, Ш. 19%!), nem kismértékben a kisvárosi jellegből adódó kényszerítő körülmények 
miatt.

Mit és mennyit olvasnak szabadidejükben?

Időszaki kiadványok

A hallgatók 82%-a olvasott rendszeresen 29 féle napi- és hetilapot. Az olvasottság 
sorrendjében a következő lapokat a legtöbben:

1. M egyei lapok 70 6. Magyarország 36
2. N ők Lapja 62 7. Képes Újság 30
3. Népszabadság 55 8. Ifjúsági Magazin 27
4. É let és T udom ány 39 9. É let és Irodalom 19
5. Magyar Ifjúság 37 10. A  tanító 18

Az összes választ (500) tekintve 8  féle politikai jellegű lapra 174, 7 féle szakmai lapra 98, 
és 13 féle szórakoztató jellegű lapra 228 választás esett. (Gyermeklap nem található a lis-
tában, szórakoztató ifjúsági lap is csak kettő, 64 választással.)

Alkalomszerűen 35 féle sajtóterméket olvasott a hallgatók 8 8 %-a, sorrendben a
következőket a legtöbben:

1. É let és Tudom ány 75 6. A  tanító 27
2. Népszabadság 63 7. M egyei lapok 27
3. N ők Lapja 52 8. Ifjúsági Magazin 26
4. Magyarország 34 9. Képes Újság 25
5. Magyar Ifjúság 28 10. K öznevelés 20

Az összes választ (532) tekintve 10 féle politikai jellegű lapra 175, 8  féle szakmai lapra 
147, és 17 féle szórakoztató jeliegűre 210 választás jutott. (Az utóbbiak között szerepel 
egy gyermeklap 3, és két ifjúsági lap 54 választással.)

A napi politikai és egyéb ismereteket és problémákat hordozó sajtó iránti informáló
dási igény (és maga az informáltság is) megfelelőnek látszik, egyedül a gyermek- és az ifjú
sági lapok iránti érdeklődés hiányzik.
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21 féle társadalomtudományi folyóiratot olvasott rendszeresen a hallgatók 25%-a. 
Sorrendben a következőket a legtöbben:

1. Forrás 15 6. Filmvilág 3
2. Világ Ifjúsága 11 7. Nagyvilág 3
3. Kortárs 7 8. M ozgó Világ 3
4. tíj írás 7 9. Könyvvilág 3
5. Társadalmi Szem le 3 10. Tiszatáj 2

Az összes választ (71) tekintve 15 féle szakmai-tudományos lapra 53 és 16 féle szórakoz
tató jeliegűre 18 választás jutott. (Az utóbbiak között két gyermeklap szerepel 3 és egy
ifjúsági lap 11 választással.)

Alkalomszerűen 28 féle társadalomtudományi, irodalmi folyóiratot olvasott a hall-
gat ók 52%-a. Sorrendben a következőket a legtöbben:

1. Kortárs 32 6. Tiszatáj 13
2. Forrás 27 7. Kritika 10
3. Nagyvilág 18 8. História 8
4. Világ Ifjúsága 18 9. Űj írás 8
5. Látóhatár 15 10. Valóság 7

Az összes választ (191) tekintve 22 féle szakmai-tudományos lapra 161,6 féle szórakoz
tató jeliegűre 31 választás jutott. (Az utóbbiak között két gyermeklap szerepel 2 és egy 
ifjúsági lap 18 választással.)

Humán és társadalomtudományi folyóiratokat kevesen és keveset olvastak, a leg- 
olvasottabbak közül pedig hiányoznak a nyelvi, a pedagógiai, valamint a marxista világ
nézetet formáló folyóiratok.

A természet- és alkalmazott tudományi folyóiratok közül 11 félét olvasott rend
szeresen 42 hallgató. (Nem olvasott rendszeresen 77%-uk!)
összesen 39 választás esett a következő listára:

1. Interpress Magazin 14 6. Ég és Föld 2
2. Állatvilág 6 7. A utó-M otor 2
3. Delta 5 8. A kutya 1
4. Búvár 4 9. Nimród 1
5. Alfa 2 10. A Term észet Világa 1

11. Szputnyik 1

Az alkalomszerű olvasás adatai sem teszik pozitívabbá a képet: 44 fő olvasta az alábbi 14 
kiadványt:

1. Delta 31 8. Egészségünk 2
2. Interpress Magazin 19 9. Alfa 2
3. Állatvilág 13 10. H i-fi -  Magazin 1
4. A  Term észet Világa 6 11. Ég és Föld 1
5. Búvár 5 12. Univerzum 1
6. Nim ród 3 13. Technika 1
7. M éhészek Lapja 2 14. Szputnyik 1
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A napi- és hetilapok olvasottságával szemben a folyóiratoké kedvezőtlenebb. S ha 
megfontoljuk, hogy a rendszeres olvasás már használatot is feltételez, különösen negatívvá 
válik az a benyomás, amit vizsgálatunk adatai alapján folyóiratoknak a hallgatók szakmai 
művelődésében betöltött szerepéről kapunk, összehasonlításul: nem jobbak az egyetemi 
hallgatók lapolvasási szokásai sem.3' A hallgatókra vonatkozó százalékos adatok csaknem 
azonosak, viszont az egyetemi hallgatók többféle időszaki kiadványt olvasnak. Ennek oka 
részben az, hogy egy egyetemi könyvtár és egy főiskolai könyvtár állománya erősen eltérő 
egymástól az előbbi javára. (Gondoljuk meg: az időszaki kiadványokat a könyvtárban ol
vassa a hallgatók 27%-a!) Közrejátszott az is, hogy eltérő a két vizsgálat mintájának nagy
sága: az egyetemisták száma 496, a főiskolásoké 182. Némi pozitív tendenciát tár fel a fő
iskolások olvasásában az alábbi táblázat:

Napilapok, hetilapok

évf. ossz.
fő

rendszeresen alkalomszerűen

olvasott
fő % db/fő féle féle/fő

olvasott
fő % db/fő féle féle/fő

I. 72 60 83 3 21 0,3 66 91 2,6 28 0,4
II. 65 47 72 4 23 0,4 58 89 4,4 34 0,6

III. 45 43 95 3 26 ' 0,6 37 82 3,6 29 0,8

Társadalomtudományi folyóiratok

I. 72 16 22 2 10 0,6 40 55 1,4 14
II. 65 14 21 1 I 4 |

0,3 1 23 35 2,4 I 13
III. 45 15 16 1,4 1 16 I 1,11 32 71 2,1 i 24

Természettudományi folyóiratok

I. 72 18 25 0,7 5 0,3 70 97 0,3 6 0,1
II. 65 13 20 0,9 6 0,4 37 57 0,8 7 0,2

III. 45 11 24 1,1 4 0,3 31 68 1 10 0,3

A táblázatban a lefelé mutató nyilak jelzik az I-től a III. évfolyamig növekvő adatokat, 
amelyek főleg az alkalomszerű olvasásban és elsősorban az olvasott lapok számának válto
zatosságában jelentkeznek.

Könyvek

A hallgatók kérésünkre felsorolták az általuk legutoljára olvasott három könyvet. 
Csaknem mindegyikük helyesen írta le a könyvek szerzőit, s jól párosította a címet és a 
szerzőt. Ebből, valamint abból, hogy a hallgatók többsége valóban három szerzőt sorolt 
fel, következtethetünk arra, hogy volt miből választaniuk, és arra is, hogy a feljegyzett 
könyvek mélyebb hatást gyakoroltak rájuk.
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A hallgatók 91%-a 488 könyvet említett, amely 231 címet fedi

szépirodalom
szakirodalom
ismeretterjesztő

fő isko lások

443 mű 91%
17 mű 3%
28 mű 6%

e g ye tem is tá k

83%
7%

1 0 %

Az összes elolvasott könyvnek mindössze 4%-a verseskötet, 2%-a mese és 4%-a ifjúsági iro
dalom. Mindhárom adat sajnálatos tényekre mutat. A leendő tanítóknak sokkal jobban 
kellene ismerniük a gyermekeknek írott verseket és meséket. A kérdőívek mellékleteként 
felsorolt gyermek- és ifjúsági művek 70%-át ugyan olvasták a hallgatók (ezt aláhúzással 
jelezték kérésünkre), de ezek többnyire az iskolai tananyagban szereplő kötelező és 
ajánlott olvasmányok. A legújabb kiadványok és a nem kötelező művek szinte teljesen 
ismeretlenek előttük. Nagyon alacsonyak a szakirodalom és az ismereteket közlő irodalom 
olvasottságának mutatói is. A folyóiratok mellett tehát szakkönyvek olvasása sem érte el 
az általunk kívánatosnak tartott mértéket.

A z  e lo lva so tt m üvek m egoszlása

kizárólag ismereteket nyújtó mű 46

fő isk o lá so k

9%

eg ye tem is tá k

20%
kizárólag szórakozást nyújtó mű 64 13% 9%
realista életérzést közvetítő mű 194 40% 33%
romantikus életérzést közvetítő mű 82 17% 21%
intellektuális olvasmány 73 15% 9%
esztétikai élményt nyújtó mű 29 6% 8%

Ebben a felosztásban vezetnek a realista életérzést közvetítő művek (40%) Eszté
tikailag értékes irodalomhoz sorolható az elolvasott művek 87%-a, szemben a kalandos 
könyvekkel, krimivel (7 %) és a lektűrrel (6 %). (Az egyetemistáknál az értékes irodalom 
75%-ot, a lektűr 13%-ot és a szórakoztató művek 12%-ot tesznek ki.)

A  lego lvaso ttabb  szerzők:

fő isko lások  e g ye tem is tá k

1. Robert Merle 38 Robert Merle 31
2. Émile Ajar 18 Erich-Maria Remarque 25
3. John Steinbeck 14 Déry Tibor 19
4. Szilvási Lajos 13 Moldova György 18
5. Gabriel Garcia Marquez 11 F. Dosztojevszkij 16
6. Peter Marshall 11 G. Garcia Marquez 15
7. Csingiz Ajtmatov 10 F. Villon 15
8. Moldova György 10 James Jones 14
9. Németh László 9 Benedek István 12

10. Erich-Maria Remarque 8 Sütő András 12
11. Alberto Moravia 8 Szerb Antal 12
12. Berkesi András 7 Truman Capote И
13. Jack Salinger 7 M. Bulgakov 11
14. Henrik Ibsen 6 Е. Hemingway 11
15. Raffai Sarolta 6 Eric Knight 11
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A legolvasottabb külföldi szerzők név- és rangsora választékos ízlést és igényességet jelez. 
Kevésbé mondható ez el a vezető magyar szerzők listájáról. (Az egyetemi hallgatók listája 
igényesebb választást mutat.)

A legolvasottabb müvek:

1. Émile Ajai: Előttem az élet (19 választással)
2. Gabriel Garcia Marquez: Száz év magány (14)
3. John Steinbeck: Az Édentől keletre (12)
4. Robert Merle : Védett férfiak (10)
5. R obert Merle: Állati e lm é k (8)
6. Peter Marshall: kincs helyed a temetőben (8)
7. Jack Salinger: Zabhegyező (7)
8. Csingiz A jtm atov: Az első  tanító  (7 )
9. Alberto Moravia: A római lány (6)

10. Énekek éneke (5)
11. F ilozófia i lex ik on  (5)
12. Henrik Ibsen: Nóra (5)
13. Thomas Mann : A varázshegy (5)
14. Robert Merle: Mesterségem a halál (5)
15. Popper Péter: A belső utak könyve (5)
16. Radnóti Miklós versei (5)
17. Raffai Sarolta : Egy szál magam (5 )
18. Truman Capote : Hidegvérrel (4)
19. Theodor Dreiser : Amerikai tragédia (4)
20. Lion Feuchtwanger: A zsidó háború (4)
21. József Attila versei (4)
22. James Jones: Most és mindörökké (4)
23. Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz (4)
24. John Killens: Aztán mennydörgést hallottunk (4)
25. Stanislaw Lem: Solaris (4)
26. Guy de Maupassant: Elbeszélések (4)
27. Mikszáth Kálmán: A  két koldusdiák (4)
28. Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről (4)
29. Németh László: Iszony (4)
30. Erich-Maria Remarque: A Diadalív árnyékában (4)
31. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (4)
32. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? (4)
33. Szilvási Lajos: Albérlet a Síp utcában (4)
34. Émile Zola: A hölgyek öröme (4)
35. Avery Cor man: Krämer kontra Krämer (4)

(Az egyetemi hallgatók által legtöbbet olvasott könyvekkel összehasonlítva a szer
zők ugyan többször megegyeznek, de csak 9 azonos mű található.)

A  lego lvaso ttabb  3 5  m ű  m egoszlása

regény 29 (82%) 
verseskötet 3 (9%) 
sci-fi 1 (3%) 
szakkönyv 1(3%) 
ismeretterjesztő jellegű 1 (3%)

A  29  regényből:

modern mű 5 
mai külföldi realista mű 10 
mai magyar realista mű 2 
klasszikusnak minősülő mű 11 
lektűr 1

Könyvtári Figyelő (33) 1987/4
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Vezetnek a klasszikus művek, s közel vannak hozzájuk a mai külföldi realista művek. 
(Az egyetemistáknál a sorrend: mai realista müvek, modern művek.) A legtöbbet olvasott 
művek 94%-a az esztétikailag értékes irodalomhoz sorolható.

Miért olvasnak?

A hallgatók 56%-a válaszolt egyértelmű igennel arra a kérdésünkre, hogy szükséges
nek tartja-e a szépirodalom rendszeres olvasását, és 177 féle indokolást adott arra, hogy 
miért. Ezen felül még további 31%-uk is szükségesnek tartotta, de nem tudta indokolni. 
Még nem gondolkodott ezen a hallgatók 3%-a, és nem adott választ a kérdésre 9%-uk. 
Mindössze 1 hallgató válaszolt határozott nemmel, de kérdőívét tanulmányozva kiderült, 
hogy az utoljára olvasott művek felsorolásánál Passuth László Lagúnáját és két német 
nyelvű verseskötetet jelölt, s egy későbbi kérdésre válaszolva a rá nagyobb hatást gyako
rolt 7 költő mellett 4 prózaírót is megemlített. Szöveges indokolása szó szerint a követ
kező: „ . . .  nem, mert alkalmanként van csak időm egy szépirodalmi alkotás, egyben, egy
szerre való elolvasására, ezért verseket olvasok. -  Idő!” -  vagyis alapvetően nem tagadó 
választ ad, csak félreértette a kérdést.

A hallgatók által megfogalmazott 177 féle indokot 30 indokláscsoportba lehet 
tömöríteni, és az indokláscsoportok alapján 9 olvasói típus körvonalazható. Ezek a kö
vetkezők:

1. típus: olvasmányaiban szórakozást, kikapcsolódást, pihenést, felüdülést keres és talál (48 
indoklás, 27%)

2. típus: egyszerűen szeret olvasni, mert számára ez öröm és élmény (30)
3. típus: az önképzés, önművelés és ismeretszerzés eszközének tekinti a könyveket (28)
4. típus: belső igénye az olvasás, nélkülözhetetlen számára (23)
5. típus: emberformáló ereje, alakító hatása miatt kedveli az olvasmányokat (18)
6. típus: látókörét, műveltségét szélesíti (13)
7. típus: hasznos időtöltésnek tekinti (10)
8. típus: számára szellemi munkavégzést jelent az elolvasott művek feldolgozása (4)
9. típus: szakmai szempontok vezérlik az olvasásban (3)

(Az egyetemistáknál a sorrend: kikapcsolódó, szeret olvasni, belső igény, emberformáló, 
szellemi munkavégzés, önképzés, látókör-szélesítés, szakmai szempontú, hasznos időtöltés. 
Ismét mélyebb igényt jelez a választási variációk sorrendje.)
Az indoklások összesítése három alapvető olvasói indíttatást mutat:

1. érzelmi szükséglet vezérel 71 választ (40%)
2. hasznossági szempontok 58 választ (33%)
3. értelmi szükséglet 48 választ (27%)

(Az egyetemi hallgatóknál: 1. értelmi 51% 2. hasznossági 28% 3. érzelmi 21% ) Kedvező
nek tekinthető, hogy a tanítóképzős hallgatók főleg érzelmi szükségletből olvasnak, hiszen 
az általános iskola alsó tagozatán fognak tanítani!
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A fentiekhez hasonló eredményt kaptunk egy másik kérdésünkre adott válaszok 
összesítésekor is. A hallgatók 88%-a akkor tartja jónak az általa elolvasott regényt, ha ki- 
kapcsolódást jelent számára, gazdagítja ismeretanyagát, bővíti látókörét, állásfoglalásra 
készteti;
82%-a, ha kikapcsolódást jelent, szórakoztatja, kielégíti olvasói kíváncsiságát, hozzásegíti 
ismeretei bővítéséhez;
64%-a akkor, ha szellemi és erkölcsi felfrissülést jelent, választ ad meg nem oldott kérdé
sekre, rávilágít a jelen problémáira;
56%-a, ha feladat elé állítja őt, a könyv elolvasása szellemi munkavégzést jelent,
46%-a, ha élményt ad, tanulhat belőle, nem elvontan veti fel a problémákat,
38%-a akkor, ha feloldja benne a felgyülemlő feszültségeket, izgalmas, változatos, érde
kes, szellemes, nincsenek benne homályos részek;
20%-a akkor, ha kalandos, jó a vége, a jó győz benne.
(Természetesen több választ is lehetett adni.) Lássunk néhány szó szerinti választ is, hogy 
miért olvasnak a főiskolai hallgatók.

Az I. évfolyamosok válaszaiból:
......az ember annál több, minél több könyvet olvas... ”
......szükséges, hiányzik... ”
......nagymértékben befolyásolja hangulatomat... ”

A II. évfolyamosok válaszaiból:
......az ember életéhez hozzátartozik... ”
„ ...  kikapcsolódást jelent a hétköznapok gondjaiból.”
„Az ember önmagának olvas, de az nem mindegy a mi pályánkon, hogy az élet bármely terüle
tén mennyire tájékozott.”
„A könyv nevel, tanít, szórakoztat egyaránt. Hatással van az érzelemvilágra, növeli a szókincset.” 

A III. évfolyamosok válaszaiból:
......az ember ezáltal kikapcsolódik és esztétikai örömet is nyújt.”
„Szellemi felfrissülést jelent, feltöltődési ad, szeretem, leköt.”
......pihentet, szabadidőmet gazdaságosan, kellemesen tudom eltölteni”
......újabb és újabb információkra vágyom.”
„Az embereket jobban megértem.”
......igénylem, mindig valami más érzelmeket táplál bennem, mint a hétköznapok.”
„ ... észrevettem, hogy szókincsem bővül, jobban ki tudom fejezni magam, új ismeretekre teszek 
szert.”

A tanítóképzős hallgatók 3 1%-a azért olvasott szabadidejében, mert azt az önképzés 
részének tekintette, 28%-a hallott a műről, azért vette kézbe, 18%-a hiányos ismereteit 
akarta így pótolni, és csak 15%-a volt a nem tudatos, találomra választó olvasó. Egyenlő 
arányban befolyásolta őket az olvasmány keresésénél a szerző és a téma, de ha téma szerint 
kerestek, elsősorban a mai magyar (23%) és a klasszikusnak minősíthető (22%) könyveket 
választották. Kedvelték még a történelmi tárgyú regényeket (15%), a mai témájú, nem 
szocialista országból származó és a kalandos könyveket (13-13%). Kevesebben olvasták a 
mai témájú, szocialista országból származó (7%), a népszerűén feldolgozott tudományos 
témájú (5%) és a hepienddel végződő, bármely témájú (2%) műveket.
(Az egyetemi hallgatók válaszaiban közel azonos a sorrend.)
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Az olvasási kultúra kialakulása; ízléstípusok

A hallgatók 65%-a nyilatkozott úgy, hogy már középiskolás korában is olvasott 
minden külső ösztönzés nélkül a tananyaghoz nem feltétlenül szükséges szépirodalmat. 
A többi hallgató barátai (16%), tanárai (13%) és szülei (6%!) ösztönzésére kezdett el 
„plusz” irodalmat olvasni. S bár a családban kialakult kulturális szokásrendszer lényeges 
ösztönző tényező lehetne, a szülői ösztönzés alacsony százaléka nincs arányban a szülők 
rendszeres olvasásának adataival. Az eltérő végzettségű és foglalkozású szülők mintegy fele 
ugyanis, a hallgatók véleménye szerint, a szépirodalmat rendszeresen olvasók táborába 
tartozik.4 5'

A hallgatók nemcsak könyvtárban és könyvtárból olvastak, hanem otthon és a 
kollégiumban is egymás, de főleg saját könyveiket. Minden, erre a kérdésre válaszolt hall
gató rendelkezett saját könyvekkel. 100 kötet feletti könyvállománya 48% uknak volt. 
50-100 kötet 26$huknak és 25 -50  kötetet 18%-uk jelzett. A megkérdezést megelőző 
három hónapban 24%-uk 250 Ft felett, 20%-uk 100-250 Ft-igés27% uk 100 Ft-ig vásá
rolt nem kötelező jellegű szépirodalmi műveket.

Kérésünkre felsorolták a hallgatók azokat a szerzőket, akiket a középiskolában, 
majd a főiskolás évek alatt ismertek és szerettek meg. Összesen 1801 jelölés érkezett 317 
szerzőre. Ebből a középiskolás évekre esik 82 magyar szerző (hallgatónként 0,5 szerző) és 
107 külföldi szerző (hallgatónként 0,6 szerző); az egyetemi hallgatóknál 4,1 és 2,5 az 
egy főre eső átlag! A főiskolán megismert és megkedvelt magyar szerzők száma 52 (0,3 
szerző/1 fő); a külföldi szerzők szána 76 (0,4 szerző/1 fő); az egyetemi hallgatóknál 1,3 
és 1,9 az egy főre eső szerzők átlaga. A legkevesebb jelölést a főiskolán megkedvelt 
magyar szerzők kapták: 43 fő 100 jelölése esett 52 szerzőre, a külföldiek esetében 6 8  fő 
209 jelölése esett 76 szerzőre. A középiskolai években viszont 82 magyar szerző 166 főtől 
798 jelölést, s 107 külföldi szerző 155 főtől 694 jelölést kapott. Mind az egy főre eső 
szerzői átlag, mind a megismert és megkedvelt szerzők száma a főiskolai években alacso
nyabb, mint a középiskolában, ellentétben az egyetemi hallgatókkal, akiknél 374-ről 
513-ra emelkedett a jelölt szerzők száma az egyetemi évek alatt. Legjobban az elsőéves 
tanítóképzős hallgatók adatai rontják a pozitív átlagot, valószínűleg azért, mert az új okta
tási körülményekhez való alkalmazkodás és a középiskolától mindössze három hónapos 
búcsú hatása érződik válaszaikon. (A lehetséges és a tényleges választók negatív eltérése 
ugyanis az I-től a III. évfolyamig a következő:-146, -80 é s -49. Az egyetemi hallgatóknál 
sokkal kisebb az eltérés e tekintetben is az éfvolyamok között.)

A középiskolás években megismert és megkedvelt legtöbbet említett magyar szerzők:

fő isko lások egyetemisták

1. Moldova György (49 említés)
2. József Attila (48)
3. Radnóti Miklós (48) 3. Radnóti Miklós

4. Németh László
5. Déry Tibor

1. József Attila
2. Ady Endre

4. Nagy László (45)
5. Sarkadi Imre (43)
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6. Németh László (42) 6. Moldova György
7. Ady Endre (32) 7. Móricz Zsigmond
8. Fejes Endre (29) 8. Illyés Gyula
9. Sánta Ferenc (26) 9. Sarkadi Imre

10. Örkény István (26) 10. Kosztolányi Dezső

(Az első tíz szerzőre esik az említések 49%-a.)

A főiskolai/egyetemi évek alatt megismert és megkedvelt magyar szerzők

főiskolások egyetemisták

í. Tamási Áron (6) í. Moldova György
2. Tóth Árpád (4) 2. Kertész Ákos
3. Esterházy Péter (4) 3. Pilinszky János
4. Moldova György (4) 4. Déry Tibor
5. Kertész Ákos (4) 5. Weöres Sándor
6. Ördögh Szilveszter (4) 6. Németh László
7. Végh Antal (4) 7. Sütő András
8. Sánta Ferenc (3) 8. Szabó Magda
9. Hajnóczy Péter (3) 9. Baranyi Ferenc

10. Juhász Ferenc (3) 10. Sánta Ferenc

(Az első tíz szerzőre esik az említések 39%-a.)
(6, illetve 3 magyar szerző esik egybe a tanítóképző főiskolások és az egyetemi hallgatók 
leginkább kedvelt szerzőit tartalmazó két listán.)

A középiskolában megismert és megkedvelt külföldi szerzők:

főiskolások egyetemisták

í. Robert Merle (44) 1. Ernest Hemingway
2. Ernest Hemingway (42) 2. Thomas Mann
3. Émile Zola (30) 3. Fjodor Dosztojevszkij
4. Honoré de Balzac (27) 4. Lev Tolsztoj
5. Guy de Maupassant (25) 5. Émile Zola
6. Charles Baudlaire (24) 6. Robert Merle
7. iCsingiz Ajtmatov (21) 7. Erich-Maria Remarque
8. Thomas Mann (20) 8. Arthur Rimbaud
9. John Steinbeck (20) 9. Francois Villon

10. Victor Hugo (19) 10. Paul Verlaine

(Az első tíz szerzőre esik az említések 39%-a.)



406 Frick Mária

A főiskoldn/egyetemen megismert és megkedvelt külföldi szerzők

főiskolások egyetemisták

1. Robert Merle (18) 1. Robert Merle
2. Franz Kafka (17) 2. Graham Greene
3. John Steinbeck (12) 3. Gabriel Garcia Marquez
4. Émile Ajar (11) 4. Jean Paul Sartre
5. Alberto Moravia (11) 5. John Steinbeck
6. Marcel Proust (10) 6. Dymphna Cusack
7. Gabriel Garcia Marquez (6) 7. Jorge Amado
8. Erich-Maria Remarque (6) 8. Mihail Bulgakov
9. Jean Paul Sartre (6) 9. Eric Knight

10. Abe Kóbó (5) 10. Erich-Maria Remarque

(Az első tíz szerzőre esik az említések 49%-a.)
(4., Ш. 5. szerző egyezik meg a főiskolai és egyetemi hallgatóknál.)

A középiskolás évekből említett 10-10 szerző erősen kötődik a tananyaghoz. A fő
iskolán megkedvelt 1 0 - 1 0  szerző alapján megállapítható, hogy az értékes, ezen belül az 
értékes modern irodalom képviselői dominálnak, sajnálatos azonban a gyermek- és ifjúsági 
irodalom képviselőinek hiánya.

A teljes szerzői névsor és az elolvasott művek segítenek abban, hogy a hallgatók 
választásai alapján ízléscsoportokat alkossunk. A hallgatók irodalmi ízlését konkretizáló 
ízléstípusok körvonalazásához Gondos Ernő ízléstípusait használtuk fel.5'

összegezve a hallgatók választásait, a következő ízléstípusok mutathatók ki.

A középiskolában megkedvelt és a főiskolai izléstipusok sorrendben: 
olvasott szerzők alapján a választások

száma szerinti sorrendben:

1 . klasszikusok, XX. század (641 választás) 1 . mai irodalom (158)
2. mai irodalom (448) 2. klasszikusok, XX. század (86)
3. romantika (160) 3. franciás ízlés (19)
4. franciás ízlés (60) 4. angolszász -  orosz (12)
5. szocialista realista (44) 5. ismeretigény (11)
6. angolszász -  orosz (38) 6. romantika (7)
7. analitikai próza (37) 7. analitikai próza (4)
8. nősorsok (22) 8. erősen cselekményes (4)
9. mai bestseller B. (16) 9. realista szocialista (3)

10. mai bestseller A. (10) 10. nősorsok, mai bestseller A, mai bestseller
11. erősen cselekményes (11) B, klasszikus ifjúsági és hajdani sikerkönyvek
12. ismeretigény (3) (1-1 választás)
13. klasszikus ifjúsági (2)
14. hajdani sikerkönyvek ( - )

(Az összes választás száma 1492.) (Az összes választások száma 309.)
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A középiskolai irodalmi ízlést nagymértékben befolyásolta az irodalomtanítás, a 
tananyag. Az egyetemisták ízléstípusaihoz hasonlóan itt is a XX. századi klasszikusok 
vezetnek. Ezt az ízléstípust a főiskolás évek alatt felváltja a mai irodalom iránti érdeklődés. 
Háttérbe szorul a romantika, megelőzi a franciás ízlés, az angolszász-orosz orientáció és 
az ismeretigény.

***

A bajai tanítójelöltek olvasási szokásait megismerve, feladatul tűzhetjük javításukat, 
alakításukat, illetve megszilárdításukat az elkövetkezendő években. Vizsgálódásunkat nem 
tekintjük lezártnak. (1985 novemberében megismételtük a kérdőíves felmérést, s ugyan
azt tervezzük egy későbbi időpontban is); reméljük, hogy a tanszékközi összefogás hozzá
járul hallgatóink olvasási kultúrájának pozitív irányú alakításához.

JEGYZETEK

Többek között ezért indítottuk 1980 novemberében főiskolánkon azt a kutatást, amelyben 
hallgatóink életmódjáról és művelődési szokásaikról próbálunk képet formálni. A tanszékközi 
és hallgatók bevonásával is folyó kutatás felméréssel kezdődött. Egy kéthetes időmérleg lapot 
töltött ki a hallgatók 20%-a, valamint egy 126 kérdésből álló önkitöltős kérdőívet a hallgatók 
40%-a. E kérdőívek olvasásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok elemzése alapján készült a 
tanítójelöltek olvasási szokásairól szóló munka, összesen 182 értékelhetően kitöltött kérdőív 
felhasználásával.

SZENTIRMAI László: Egyetemi hallgatók Szegeden. Bp. 1976, Gondolat. 39 ,120  p.

A főiskolai hallgatók olvasási szokásait feltáró adatsorok mellett több helyen, az összehasonlítás 
szándékával -  mert nem oly távoli a két felmérés időpontja -  közölni fogunk egyetemi hall
gatókra vonatkozó adatokat is. 1976-ban a József Attila Tudományegyetem hallgatóinak élet
módját és kulturális szokásait vizsgálta S zen tirm ai László. E kutatási anyag olvasási szokásokra 
vonatkozó eredményeit használtuk fel összehasonlítási alapul. (Lásd F rick  Mária: Egyetemi hall
gatók olvasási kultúrája. = Könyvtárosok a fiatal olvasókról és a nem olvasó fiatalokról. Szerk. 
Károlyi Ágnes. Bp. 1983., OSZK-KMK-MKE Ifjúsági Könyvtáros Szekció. 11-41. p.

A szülők szépirodalmi olvasásának adatai:

rendszeresen olvas nem olvas rendszeresen nincs válasz

fő % fő % fő %

apa 81 45 93 51 8 4

anya 94 51 82 46 6 3

GONDOS Ernő: Olvasói ízléstípusok. Bp. 1975, Kossuth. 128 p.

1. Romantika: olvasói nem szeretik a modem és a kalandos műveket. Pl. Jókai, Dumas, Gárdonyi.

2. Erősen cselekményes: olvasóit nem érdekli a múlt és a belső drámák. Pl. Doyle, Rejtő.
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3. Mai bestseller. A.: jellegzetesen nem „kalandos” ízlés, könnyebb fajsúlyú társadalmi regények, 
ismert lányregények érdeklik az olvasóit. Pl. Berkesi.

4. Analitikai próza: típusmag Németh László. Távol áll a típustól a kaland és a krimi, az útleírás és 
az ismeretközlő' irodalom. Pl. Kodolányi, Szabó Magda.

5. Nősorsok: idegenkedik olvasója az ismeretterjesztő, a modem, a forradalmi és a politikus művek
től, a mozgalmasabb bestsellertől, a kaland- és a detektívregényektől. Pl. Hardy, Brontë, Fekete 
Gyula.

6. Mai bestseller. B. : könnyebb fajsúlyú szerelemközpontú műveket kedvelnek olvasói. Pl. Szilvási.

7. Ismeretigény: vegyes és korlátlan tájékozódási igény a jellemző. Olvasói elvetik a mesét, az iro
dalmi fikciót, az érzelmes történeteket és a forradalmi tematikát. Pl. Ceram, Molnár Gábor, 
Heyerdahl.

8. Franciás ízlés: középpontjában a második világháború utáni világirodalom, főként az ellenállás 
egzisztencialista elkötelezettjei állnak. Olvasói elutasítják a romantikust, a kalandost és a regé
nyes történeteket. Pl. Camus, Sartre, Sarkadi.

9. Hajdani siker könyvek: szemléletiig konzervatív színezet jellemzi. Elfordulás a második világ
háború utáni irodalomtól. Pl. Cronin, Zilahy, Mitchell.

10. Realista szocialista: a szocialista irodalom hagyományosabb, realisztikusabb fogantatású művei
nek kedvelőit fogja össze. Elutasítják olvasói a regényes történelmi és életrajzi, valamint a köny- 
nyebb és női olvasmányokat, dokumentumokat. Pl. Solohov, Illés Béla.

11. Angolszász-orosz: olvasói elutasítják a romantikus és kalandregényeket. Pl. Hemingway, 
Lengyel József, Langfus.

12. Klasszikus ifjúsági: jellemzi a cselekményesség, mesés elem, a romantika és humor kedvelése, az 
érzelmesség elutasítása. Pl. Cervantes, Mark Twain, Karinthy Frigyes.

13. Újabb, mai Irodalom: szocialista eszmeiségű ízléstípus. Kedvelik olvasói a népi és a java szovjet 
irodalmat, elutasítják a kalandos, a lektűr és a modern irodalmat. PL Gorkij, Sánta, Örkény.

14. Klasszikusok, XX. század: olvasóit a humor és az érték iránti érzékenység jellemzi. Elutasítják 
a könnyű és az olcsó irodalmat. Pl. Thomas Mann.


