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Hogyan válik valaki olvasáskutatóvá, milyen tapasztalat
kell ahhoz, hogy valaki kívülről láthassa és elemezhesse a
befogadás folyamatát?

A család és a történelem tett olvasóvá. 1942 őszén,

Debrecenben születtem, eszmélkedésem idején háborús

történetekkel volt tele a ház. Ki, hol, hogyan veszett el, kinek,

mikor nyomtak ásót a kezébe, hogy sírját maga ássa vagy

leleménnyel, bátorsággal, isteni kegyelemmel hogyan

menekült meg… Mindezeket többnyire édesapám mesélte.

Az első, emlékezetben megtartott könyv a Biblia volt, amely-

ből édesanyám felolvasott, magyarázott. Első felejthetetlen

magam olvasta élményt Donászy Ferenc Buda hőse című

ifjúsági regénye jelentette 1950 karácsonyán. 1686. szept. 2.

Buda visszafoglalása a töröktől, s néhány hete hatéves hadi-

fogságból megkopaszodva, csontsoványan hazaérkezik

Oroszországból anyai nagybátyám. Kivertük a törököket, de

itt az orosz hadifogoly tanúságtétele. Kacskaringós még az

út, de az ősforrás ott van a családi körben őrzött rettenetes

történetekben, a biblikus szavakban, a könyvekből fakadó

belső képekben. Szenvedélyes olvasóvá lettem, az érettségi

után orvosi egyetemre jelentkeztem, ennek kilátástalan-

ságát megértve, magyar-lélektan szakos bölcsészhall-

gatóként indultam, de anyagi nehézségek nyomán 1968.

július 1-én üzempszichológusi állást vállaltam. Ottani

munkámat kudarcnak érezve, „átmeneti megoldásként” az

Országos Széchényi Könyvtár Igénykutató csoportjába, Gerő

Vera és Kamarás István mellé a gyerekekkel, fiatalokkal

foglalkozó kutatónak szegődtem. A vélt átmenet csaknem

öt évtizedet jelentett az OSZK-ban.

A kitérők után miért éppen ezt a hivatást választotta, mi
tartotta itt?

Ha olvasási kultúrával foglalkozunk, mindig a tanulásról, a

kiművelt emberfők számának növekedéséről, az „emelkedő

nemzet” esélyeiről beszélünk – az olvasási szokások befolyá-

solják a nemzeti azonosságtudatot, a megmaradás nyelvi

lehetőségét is. Munkánk során országos méretű, a könyvki-

adás és könyvtárpolitika aktuális kérdéseinek megvála-

szolását segítő kutatási eredményeket vártak tőlünk, tőlem.

Eközben olyan fontos szakemberekkel találkozhattam, dol-

gozhattam, mint Hajdú Géza, Halász László, Katsányi

Sándor, Kovalcsik József vagy Papp István – éreztem, ez az

én utam! 

Hogyan vonhatóak le általános tapasztalatok ezen a
területen, ha mindenki másként, eltérő háttértudással és
érdeklődéssel olvas?

Az egyéni eltérések mellett mindig kimutathatók a markáns

Atörténelem
tett olvasóvá
Nagy Attila olvasáskutatóval Koncz Tamás beszélget

Visszaesett a könyvek iránti kereslet, a felnőtt magyar lakosság alig 12-16 százaléka olvas rend-
szeresen könyvet, és ez a csoport választ leggyakrabban online médiumokat is. A netes böngészés 
viszont az olvasmányélmény rovására megy: igazi alkotás helyett sokszor csak barkácsolt szöveg-
gyűjteményekkel találkozunk, mondja Nagy Attila olvasáskutató szociológus, akivel pályája
kezdeteiről, az elmúlt ötven év változó olvasási szokásairól is beszélgettünk.
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réteg-specifikus különbségek. Például, minden iskolai

végzettségű csoportban többet és választékosabban olvas-

nak a nők, mint a férfiak. A nemi hovatartozás után leg-

fontosabb független változó az iskolai végzettség, majd

ugyancsak erős befolyással rendelkezik a település típusa. 

A fővárostól a megyeszékhelyek, a középvárosok, a kisváro-

sok során át a falvakig tart az olvasási és iskolázottsági lejtő.

Az országos átlagot leginkább a kisvárosok szintjén lehet

megtalálni, de itt is jelentősek a regionális különbségek.

Hogyan változtak az évtizedek alatt a magyarok olvasási
szokásai?

A változások egésze aligha tömöríthető néhány mondatba.

A legfontosabbnak az iskolázottság radikális mértékű

javulása tűnik, de nyomban világossá kell tennünk, hogy a

tömegesen érettségi bizonyítványt, diplomát szerzők nem

lettek automatikusan jól és választékosan olvasók is. 

Hatalmas változás a digitális olvasás elemi erejű ter-

jedése, ami az időfelhasználás radikális átrendeződését is

magával hozta. Ma sok időt emészt fel a közösség oldalak

használata, a csevegés, a források, idézetek, adatok felku-

tatása – ritkább a teljes művek elmélyült jegyzetelő

olvasása, reflektív feldolgozása. Az interneten barkácsolt

„szöveggyűjtemények” kiszorítják az eredeti műveket,

csökkentik a szerzővel történő megismerkedés esélyét is.

Volt-e tényleges népművelő hatása szocialista könyvtúl-
termelésnek – amikor egy-egy kötetből 20-30 ezer
példányt is nyomtattak?

Határozottan volt. Gereben Ferenc kutatásaiból tudjuk,

hogy az 1985-ben végzett felmérés adatai szerint a ma-

gyarországi házi könyvtárak állapota ezekben az években

mutatta a legjobb összképet.

Gyakran említik a fiatalok, fiatal felnőttek problémá-
jaként a funkcionális analfabetizmust. Mennyiben tehet
erről a hazai oktatási rendszer?

Ha helyzeten lényegesen változtatni szeretnénk, akkor

előbb a majdani, és a mostani szülőket kellene legalább a

saját gyerekeik jövője érdekében olvasóvá tenni. Tény vi-

szont, hogy egy ilyen tömeges „ránevelési” akció a képzési

intézmények, a média, az egyházak, a civil szervezetek

országos és helyi összefogása nélkül elképzelhetetlen lenne.

Tízmillió magyarból hányan olvashatnak rendszeresen –
közülük pedig hányan választják az online médiumokat?

Sokkal többen olvasnak napilapot, hetilapokat, magazi-

nokat és jóval kevesebben könyveket. A digitális hozzáférés

növekvő mértéke, gyorsasága miatt évek óta folyamatosan

csökken a korábban több százezres példányban nyomtatott

formában megjelenő napilapok keresettsége is. Ami a

könyvet illeti, megbízható adatokra támaszkodó becslésem

szerint a mai magyar felnőtt (18 éven felüli) társadalom

talán 12-16 %-a mondható rendszeresen (havonta,

negyedévente), könyvet olvasónak. Kutatásaink szerint épp

a gyakrabban olvasók esetében van jelentős mértékű

átfedés a digitális és a hagyományos formájú olvasás terén.

Az elkötelezett olvasók többsége viszont mást keres a

képernyőn és másféle élményeket vár a számítógépétől

vagy kedvenc fotelébe kuporodva, hason fekve szőnyegen,

fa alatt, bárhol könyvvel a kezében. 

Hogyan változott az aktív olvasók száma az elmúlt 40-50
évben? (Ez a térség, és Európa más országaiban is
jellemző változás, vagy hungarikumnak számít?)

Amint azt egy évtizede kutatási jelentésünkben

összegeztük (bővebben Nagy Attila: Az olvasás mint kivált-

ság? In: Magyar Tudomány 2006/9. szám 1113–1119.) az egyes

társadalmi rétegek közötti ilyen jellegű kulturális távolsá-

gok növekedése csaknem megállíthatatlannak tűnik. Ezen a

téren is hasznos és szükséges fejlemény lenne a V4-es

együttműködés bővítése a közeli jövőben.

Mennyire térképezik fel az olvasási szokásokat maguk az
szerzők? 

Szerzők által kért piackutatásról nem tudok. Ennél jóval

nagyobb veszteségnek tartom azonban az Országos

Széchényi Könyvtár egykori Olvasáskutatási osztályának jó

másfél évtizede megtörtént „átszervezését”, megszün-

tetését. A rendszeresen végzett kutatások sokat segítettek

az 1968 és 2001 közötti évtizedekben, illetve segíthetnének

ma is a nevelés és művelődéspolitikai döntések elő-

készítésében.

Negyedszer rendezik meg az Olvasás Éjszakáját, ahol az
olvasók találkozhatnak kedvenc szerzőikkel, és a szoká-
sos „kérdezz-felelek”-en túl együtt zenélhetnek, 
játszhatnak velük. Mit gondol a fesztiválról?

Kiváló kezdeményezésnek tartom. Értem az éjszaka

izgalmát, a szabadság szellemét – mégis, szívből bátorítom

a szervezőket, hogy találkozzanak fiatalokkal, középiskolá-

sokkal, gyerekekkel könyvtárakban, iskolákban, közösségi

terekben is. Senki nem lehet meggyőzőbb, mint a beszél-

getés műfaját is vállaló, a vitát jól tűrő, netán provokáló

alkotó! Az olvasás magányos műfaj, de az olvasottak megvi-

tatása életre szóló, erős „érzelmi pecséteket” hordozó

közösségi élmények forrása lehet.


