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Gajdóné Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit 
 

Hidak a szakadék fölött 
 

KORszerűség és ÉLMÉNYszerűség az olvasóvá nevelésben 
 
Régóta mélyül a szakadék az olvasók és nemolvasók tábora között, az 

előbbiek létszáma erősen fogyatkozik. Az olvasó ember többféle választ adhat 
a helyzetre: közönyösen legyinthet a szakadék túloldalán gyülekező tömeg lát-
tán, örülvén annak, hogy maga nem tartozik közé; megvető elutasítással, elitista 
elzárkózással fordulhat el tőle, boldog önelégültséggel merülve olvasmányaiba; 
ám próbálkozhat a szemközti oldalon lévők átcsábításával, átcsalogatásával. Aki 
valamennyire is felelősséget érez az ember(i)ség jövőjéért, utóbbit teszi. Az ol-
vasástanítás szakembereinek, pedagógusoknak és könyvtárosoknak szakmai 
kötelessége ez a próbálkozás. Kérdés, hogyan lehet hatékony és sikeres vállal-
kozásuk? Elegendő-e, ha az olvasók átintegetnek a túloldalra: gyertek, mert itt 
nagyon jó; hatékony-e, ha fenyegetően kiabálnak, mi minden történhet, történik 
majd, ha a nemolvasók odaát maradnak. Az olvasással kapcsolatos kutatások 
tükrében aligha, hiszen felmérések sokasága mutatja, hogy az olvasás egyre in-
kább háttérbe szorul, az irodalomolvasás még inkább. 1  Pedig az (iroda-
lom)olvasással járó megértő tevékenység és empátiagyakorlat nélkül az emberi 
érzékenységre való képességünk korcsosul el, ami bizonnyal hozzájárul azon 
korjelenségek kialakulásához, amelyeknek okát amerikai szociológusok kutatá-
sainak tükrében Vekerdy Tamás így fogalmazza meg: „...az emocionális intelli-
gencia, a szociális és művészi képességek kifejlesztése nélküli intellektus hajla-
mos végzetesen téves döntéseket hozni.”2 Hogy az ember intellektuális kvalitá-
sai mennyit romlanak az olvasásmegértés, olvasáshasználat jelenkori problémái 
következményeként, mutatja a funkcionális analfabetizmus egyre nagyobb szá-
zalékban való előfordulása.3 

A szakadék mélyülésének újabb bizonyítéka Hevérné Kanyó Andrea, Kiss 
Gábor, Gombos Péter felmérése, amelyet 2012 első felében, 9–12. osztályosok 
körében végeztek. Az 548 feldolgozott kérdőív, amit 288 lány és 260 fiú töltött 
ki, sokat elárul arról, mit gondolnak a középiskolások az olvasásról, az iroda-
lomról. A Szerintem az irodalmi szövegek… kezdetű mondat befejezéseként a 
megkérdezettek 40,33%-a jelölte meg azt a választ, hogy nehezen érthetők, 
35,04% pedig azt, hogy általában régiek. Tanulságosnak gondolja az irodalmat 
37,23%, és 37,96% mondta azt, hogy az irodalom fontos dologról szól. Válaszaik 
tükrében az irodalom láthatóan régi, fontos, unalmas, tanulságos és érthetetlen. 
Az irodalmi szöveget újnak a válaszadók alig több mint 3%-a, időszerűnek pedig 
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16,61%-a gondolja!4 Az irodalom számukra láthatóan inkább iszony, mint lehet-
séges viszony – a régiség valamiféle halott ördöngössége, nincs számukra meg-
szólító ereje. Ezt az irodalomképet alakította ki bennük az iskola, amely a kor-
társ irodalmat alig engedi be a falai közé – hiszen érettségizők tömegei csupán 
annyit ismernek a jelenkori művek közül, amennyi az érettségi tételekben köte-
lezően megjelenik. Ez az iskola az irodalom funkcióját nem a gyönyörködtetés-
ben, hanem a tanító-nevelő szándék megvalósításában látja; a magyar irodalom 
tantárgyra kizárólagosan közismereti tárgyként tekint, nem vesz tudomást mű-
vészeti funkciójáról; elsődleges preferenciának az ismeretátadást tartja, miköz-
ben megfeledkezik az olvasóvá nevelés igényéről – ami a(z olvasási) képesség-
fejlesztés irányába tolná el a hangsúlyokat az irodalomtanítási preferenciákkal 
szemben. Azt, hogy a képességfejlesztéssel mennyire marad adós az iskolai 
praxis, a fent említett felmérés szintén alátámasztja azzal az adatával, amely sze-
rint a válaszadó gyerekek 30,11% százaléka úgy gondolja: olvasónak születni 
kell. A Szerintem az olvasás… kezdetű mondatot ugyanis ennyien fejezték be úgy, 
hogy …jó, de nem mindenki születik olvasónak.5 Az iskola, úgy tűnik, nem tud sokat 
hozzátenni ahhoz, amit a gyerek otthonról hoz; s a diákok, válaszadásukból 
láthatóan, ezt nagyon jól érzékelik. Ha a szociokulturális háttér, ahonnan a gye-
rek érkezik, s az ezzel nagyon is összefüggő nyelvi kompetenciája, fantáziája és 
egyéb képességei nem predesztinálják arra, hogy olvasó emberré váljon, csekély 
esélye van azzá lenni pillanatnyilag.6  Pedig végső soron emberségünk a tét, 
amikor azt feszegetjük: hogyan hozható át minél több ember a szakadék túlol-
daláról az olvasók táborába, hogyan őrizhető meg a betűfogyasztáson túlmuta-
tó olvasás a Neumann-galaxis korában. 

A nemolvasók hívogatásának, ijesztgetésének eredménytelensége láttán 
nem marad más lehetősége a szakadék túloldalán lévőkért felelősséget érző ol-
vasó embernek, mint a cölöpverés, hídépítés; s az átkelés a szakadék fölött. 
Nem „királyi hídon”, de összekötő hidakon. Elindulni a nemolvasókért, első-
sorban a gyerekekért, olvasásra motiváló szövegekkel a kézben, élményt bizto-
sító technikákkal, ötletekkel a tarsolyban, s az élmény (be)fogadására képessé 
tevő „ördöngös trükkök” birtokában. Azért a gyerekek a vállalkozás elsődleges 
célcsoportja, mert tíz-tizenkét éves korig még kifejleszthető az olvasás élvezetét 
biztosító egyik alapképesség, a belső képalkotás képessége, amit elsorvasztott a 
vetített képeken való felnövekedés, a hallgatott mese háttérbe szorulása a látott 
mesével szemben. Fantáziafejlesztéssel, a belső képteremtő képesség fejleszté-
sével még tíz-tizenkét éves gyermekek is megmenthetők az (irodalom)olvasás 
számára. S hogy milyen szövegeket vigyünk ehhez magunkkal? Kérdezzük meg 
a gyerekeket! Az olvasó gyerekeket. Mert belőlük is akad a szakadék innenső 
oldalán. A FSZEK központi könyvtárának adatai szerint a 6–10 éves gyerekek 
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egy része falja a könyveket. A favoritok a Geronimo Stilton-könyvek,7 Thomas 
Brezina könyvei, de az 5. helyen ott a Rumini, a 6.-on pedig Varró Dániel Ma-
szat-hegye.8 A kortárs gyerekkönyveknek, úgy tűnik, vannak olvasói.9 

A klasszikusokkal való olvasásra motiválás sikertelenségének legfőbb oka a 
művilág idegensége, és a nyelvi, megértési nehézségek. A klasszikusok szöveg-
világa és a (gyermek)olvasói életvilágok mérhetetlen távolságban vannak, holott 
az olvasásszociológiai kutatásokból tudható, hogy ilyen esetben aligha jöhet 
létre olvasmányélmény. Más kor, más gondolkodás, más értékrend jelenik meg 
a művekben, más a felnőtt-gyerek viszony, mint napjainkban, más a kapcsola-
tok dinamikája, és főképp egészen más problémák izgatják a mai gyerekeket. A 
gyermekolvasó a „róla szóló mesét” keresve olvassa, életproblémáira vár vá-
laszt a szövegtől. Olvasás-lélektani szempontból naiv, azaz beleélő olvasó10, ily 
módon a 6–12 évesek elsősorban az azonosulás lehetőségét keresve olvasnak. 
Fejlődéslélektanból az is tudható, hogy a kisgyermek gondolkodása egocentri-
kus, ily módon a mást, az idegent nem (nehezen) tolerálja; és hogy a gyerekek a 
saját, konkrét tapasztalati világukból kiindulva taníthatók, fejleszthetők. Mind-
ezt figyelembe véve érthető, miért nem sikeresek a klasszikus művek az olvasó-
vá nevelés területén; és az is, hogy miért sokkal eredményesebbek e tekintetben 
(is) a skandináv országok,11 ahol a kisgyerekek olvasókönyveibe tíz évnél ré-
gebbi szövegek nem kerülhetnek be. Holott nem kisebb nevek voltak Magyar-
országon egykor azon a véleményen, hogy az irodalomtanítást a jelenből vissza-
felé haladva kéne felépíteni, mint Arany János és Babits Mihály… 

A klasszikus szövegek nyelvi idegenségét jól reprezentálja Keresztesi József 
egyik tanítványának a kifakadása egy ismert verssorral kapcsolatban: „Túlnan 
vélem átellenben é[p]pen< … – hát ennek semmi értelme! Ez teljesen hülye!”12 Ha 
a viszonylag könnyen érthetőnek tartott Petőfi is leküzdhetetlen akadályok elé 
állítja diákjaink jelentős részét, hogyan várhatjuk el tőlük, hogy falják a klasszi-
kus műveket? De még ezeknek a régi szövegeknek is sok mindent elnéznének a 
gyerekek, ha legalább a humorosakat válogatnák be az olvasmányaik közé. Ám 
a pedagógiai praxis, a tankönyvek és taneszközök szerzői, alkotói mintha kíno-
san ügyelnének arra, hogy a mulatságos, vicces, humoros ne kerülhessen a gye-
rekek elé; pedig köztudomású, hogy a humoros szövegek sokkal alkalmasabbak 
az olvasásra motiválásra, mint humortalan társaik.13 És ott van még a pátosz 
problémája! A pátoszt a mai felnőtt is nehezen tolerálja, a mai gyerekeket pedig 
egyenesen taszítja. Humor helyett pátosszal megkínálni őket – valóságos öngól 
az olvasóvá nevelés számára.  

Amikor elindulunk a nemolvasókért a szakadék túloldalára, kortárs gyerek-
könyveket vigyünk magunkkal, igényes és szórakoztató kortárs gyermekirodal-
mat, hiszen ennek egyik sajátossága épp a játékfilozófiák általi befolyásoltság és 
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a nyelv játékos lehetőségeibe való belefeledkezés.14 Fölmerülhet a kérdés, hon-
nan tájékozódhatunk, ha az új gyerekkönyvekből kívánunk válogatni. Használ-
hatjuk például az OSZK és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) által létreho-
zott gyermekirodalmi adatbázist (www.ki.oszk.hu/gyermekirodalom), amely a 
címeken, megjelenési adatokon túl 15–20 soros ismertetést közöl a művekről; 
vagy a budapesti Pozsonyi Pagony gyerekkönyvesbolt honlapját (http://www. 
pagony.hu); a Csodaceruza c. folyóiratot és honlapját (http:/ /csodaceruza.hu), a 
Szitakötő gyermekújságot (http:/ /www. szitakoto.com), hogy csak néhány le-
hetőséget említsünk.  

Milyen korosztályi sajátságokat célszerű figyelembe venni az olvasmányok 
és az olvasásmód megválasztásakor a cél érdekében? Az iskoláskor előtti évek-
ben legfontosabb a ritmikus mozgás és beszéd, valamint a zene öröme és ta-
pasztalata, valahogy úgy, ahogy az a Kerekítő15 és Ringató16 foglalkozásokon tör-
ténik. A beszéd-, ritmus-, mozgás-, zenei, anyanyelvi és irodalmi fejlesztés ösz-
szekapcsolásával operáló foglalkozásokban rejlő lehetőségeket nagyon fontos 
volna már a korai intézményi nevelés keretei között kiaknázni, a nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatok ugyanis egyértelműen mutatják, hogy azok az orszá-
gok sikeresek az esélyegyenlőtlenségek kezelésében, a szociokulturális háttér 
negatívumainak csökkentésében, amelyek intézményi keretek között tudnak 
gondoskodni a korai fejlesztés megindításáról.17  

A mondókázó, mesélgető, zenélő, verselgető tevékenység, a mielőbbi 
könyvnézegető, képről beszélgetős mesélés a legjobb módja az olvasóvá válás 
megalapozásának; de ilyen lehet még az édesanya (édesapa, nagyszülő stb.) 
hangján megszólaló diafilmnézés is.18 A hallgatott mesének a belső képteremtés 
inspirálásával igen nagy szerepe volna az olvasóvá válásban, hiszen az iroda-
lomélvezet, -értés alapja a fantázia, a belső képalkotó képesség fejlettsége. A 
hallgatott mese továbbá oldja a szorongást, és nem történhet benne olyan, ami 
agresszívvá tenné a gyereket, vagy félelmet keltene benne, mert saját belső ké-
pei megóvják mindkettőtől: a belső kép sosem félelmetesebb, mint amit készí-
tője elviselhet, mert egész egyszerűen nem csinál az elme félelmetesebb ’boszit’, 
mint amit még el tud viselni a psziché…19  

Az sem mindegy azonban, mikor milyen mesékkel kínáljuk meg a gyereke-
ket. Az óvodáskor előtti években, de még az óvodáskor kezdetén is a mese-
könyvek képeiről való beszélgetős mese a jó mese, illetve a nap végén a napi 
történések felidézése.20 Ha napközben mesélünk, éljünk az interaktivitás több-
letével, vonjuk be a gyerekeket a mesélésbe.21 Kiváló módja a mesélésnek a bá-
bozás is: a bábfigurákkal való történetalkotás a gyerekek bevonásával. Azon túl, 
hogy az olvasóvá válás alapjává is válhat az ilyen történetmesélés, számtalan 
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szorongásról, frusztrációról szerezhetünk általa tudomást, hisz a bábokba vetít-
ve a gyerek önmagáról, saját problémáiról beszél. 

Jelentősége van annak is, hogy írott/felolvasott vagy ’fejből mondott’ szö-
veget hallgat-e a gyerek. Gyakori tévhit az óvodapedagógusok körében, hogy 
kötelező a mesét mondaniuk; sőt találkoztam már olyan hiedelemmel, hogy 
egyenesen tilos mesét olvasniuk a gyerekeknek. Tény, hogy óvodás korban na-
gyobb szerepe van a mondott mesének, hiszen a mimika, a gesztusok nagy sze-
repet játszanak a beszédmegértésben, így a meseélvezetben is; de ez nem jelenti 
azt, hogy kizárólagosnak kéne lennie a mondott mesének. Sokkal inkább az 
volna fontos, hogy fokozatosan hozzászoktassuk a gyerekeket az írott szöveg 
hallgatásához is, mert a szövegfeldolgozó mechanizmusok kiépülése szempont-
jából ugyan nincs jelentősége annak, hogy mondott vagy olvasott mesét hallgat-
e a kisgyerek, viszont az írott szöveg majdani megértésének sikeressége szem-
pontjából annál inkább.22 

Kisiskolás korú gyerekek olvasóvá neveléséhez tudni kell, hogy az első-
második osztályosok valójában óvodások, óvónő lelkű pedagógust igényel(né)-
nek, mindennapi igényük a vers- és meseHALLGATÁS, létszükséglet számuk-
ra a tanítói FELolvasás. A versek intellektuális megközelítése taszítja őket;23 a 
szövegterjedelem, betűméret, tipográfia, illusztráció pedig meghatározó jelentő-
ségű számukra az olvasmányválasztásban. (Ezért is olyan sikeresek körükben a 
Geronimo Stilton-könyvek.) Kevesen tudják, hogy még a jól olvasó gyerekek is 
csak (körülbelül) harmadik osztály után válnak képessé az önálló, élményszerző 
regényolvasásra. Ha ezt nem vesszük figyelembe, hiába cseréljük le pl. a Tüske-
várat a Ruminire, másodikos gyerekeket ugyanúgy leküzdhetetlen akadály elé 
állítunk vele, különösen, ha magukra hagyjuk őket az olvasásban. Márpedig 
meglehetősen ritkán hallani olyat kisgyerekektől, hogy folytatólagosan regényt 
olvasna fel nekik nap mint nap a tanítójuk vagy szüleik.  

Holott a regényolvasást, ahogy a néma olvasást is, tanítanunk kell, hiszen 
nem vezet közvetlen, egyenes út az egy órán feldolgozható, kerek, egész, zárt 
történetektől (mesék, mondák, elbeszélések) a regényolvasáshoz,24 mint ahogy 
a(z értő) néma olvasás is fejlesztés eredménye.25 A gyerekekkel közös, fejeze-
tenként haladó, a felnőtt és a gyerek olvasását váltogató olvasási mód, a szaka-
szos szövegfeldolgozás eljárásait26 a regényolvasásban is kamatoztató feldolgo-
zás, drámapedagógiai módszerek, élménytechnikák alkalmazása segítheti a fo-
lyamatot. S mivel az olvasási képesség csak olvasással fejleszthető, nagy jelentő-
sége van annak, hogy gyerek-krimit, képregényt és olyan sikerkönyveket kínál-
junk a gyerekeknek, melyeken szívesen gyakorolják az olvasást. Kép és szöveg, 
betűméret, kaland és izgalom bennük megvalósuló kombinációjával a mai gye-
rekek is rávehetők az olvasásra, ez pedig könyvolvasásban való gyakorlottságot 
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eredményez – ami nélkül elképzelhetetlen az élvezetre képes, önálló re-
gény(olvasás) – ami nélkül olvasónak sem nevezhető az ember…27 Mint ahogy 
a fantázia, a belső képalkotó képesség fejlettsége nélkül, a jelentéstulajdonítás 
képessége, az emlékezet fejlettsége és az élményőrzés képessége nélkül sem. 
Ezeket a képességeket külön-külön és együtt is fejlesztenünk kell. Mindez egy-
értelműen mutatja, hogy az olvasók tábora csak úgy növelhető, ha képességfej-
lesztővé és befogadó orientálttá válik az irodalmi szövegekkel való foglalatos-
ság.28 De nem maradhatunk adósak a gondolkodásfejlesztéssel sem. A szöveg-
értő olvasás ugyanis a gondolkodásfejlesztés területére tartozik.29 

Amikor elindulunk a gyerekekért a szakadék túlsó oldalára, nyugodtan vi-
gyünk magunkkal „e-kütyüket” és internetet. Őket vonzani fogja az ezekben 
rejlő lehetőség, nekünk meg nem kell félni tőlük. Az olvasáskutatások tükrében 
jól látszik, hogy nem ezek a felelősek a nemolvasásért – interneten tulajdon-
képpen ugyanazon réteg olvas, mint egyébként.30 Ha a probléma az „e-kütyük” 
létében gyökerezne, virágozhatna az e-könyv olvasása – de nem virágzik. Ma-
gyarországon, egy 2010-es felmérés adatai szerint közel sem terjedt el az e-
könyv és hangos könyv olyan mértékben, mint a világ egyéb részein.31 Nem a 
gépek és „kütyük” (meg)létében keresendő hát a probléma gyökere, sokkal in-
kább az (irodalom)olvasás élvezetéhez szükséges attitűdök és képességek hiá-
nyában, illetve a felkínált szövegek korszerűtlen és feldolgozásmódjuk élmény-
szerűtlen voltában. Jó gyakorlat az internet és a számítógép kínálta jó lehetősé-
gek kiaknázása, a számítógépezés és az olvasás varázsának összekapcsolása.32 

És vigyünk magukkal odaátra verseket. Minden jó gyerekvers egy-egy cölöp 
a hídépítésben, hiszen ezek a szövegek hangzásviláguknál, terjedelmüknél, ké-
pes beszédmódjuknál és a gyerekekre gyakorolt mágikus hatásuknál fogva al-
kalmasak lehetnek arra, hogy a szakadékot áthidaljuk velük. Verseljünk az óvo-
dásokkal,33 és verseljünk az iskolásokkal! Naponta és élményszerűen.34 Meg-
könnyítjük így a beilleszkedést a közösségbe, élménnyé, örömmé tehetjük az 
óvodás-iskolás éveket; a gyerekek későbbi életére nézve pedig fontos, hogy 
olyan stresszoldó-eszköz kerül a kezükbe, amely nemhogy nem rombolja, de 
építi őket. Ám jelentős hozadéka van a versfeldolgozásnak a líráétól35 eltérő 
irodalmi beszédmódok befogadása számára is az irodalomhoz való pozitív atti-
tűd kialakításával, az irodalmiságról szerezhető intenzív élménytapasztalatok 
biztosításával, a vershallgatással és versalkotással fejleszthető irodalmi kompe-
tenciákkal.36 Nem kétséges, hogy az EMBERI jövő fordul meg e kompetencia-
képzés sikerén…  

De vajon felépülhetnek-e időben a hidak? Időben érkezünk-e, hogy a sza-
kadék rémisztő mélységébe tekintők odaátról elmerjenek indulni, képesek le-
gyenek elindulni velünk? Bár naponta tapasztaljuk, hogy ha a fenti problémák 
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tudatában, korszerű irodalomfogalom, olvasóvá nevelési koncepció és mód-
szertani kultúra birtokában, invenciózusan közelítünk a gyerekekhez, az inter-
aktivitás többletét kihasználva, az élménypedagógiák tapasztalatát hasznosítva, 
számukra érdekes szövegeket kínálva; figyelemmel a szövegekkel kapcsolatos 
gondolataik, érzéseik, benyomásaik iránt; tudván az internetben rejlő pozitív 
lehetőségekről és kihasználva azokat: olvasásra motiválható sok gyerek ma is – 
úgy véljük, mégis sietnünk kell. Az utolsó pillanatban vagyunk… 
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