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I. KÖNYV ÉS KULTÚRA

A kultúra ismeretekből, értékekből, normákból, sza-
bályokból és modellekből áll, tágan értelmezve ösz-
szessége minden ismeretnek, értéknek, reflexnek, 
szellemi és érzelmi beidegződésnek, viselkedési mo-
delleknek és sémáknak, szokásoknak és hiedelmek-
nek, amelyeket a személyiség az őt körülvevő kö-
zegben a társadalmiasulás folyamán magába fogad.1  
A kultúra ilyen meghatározásából az következik, hogy 
minél összetettebb egy társadalom, minél bonyo-
lultabbak a társadalmi viszonyok, annál kifinomul-
tabb, sokrétűbb reagálási rendszerre van szüksége  
az egyénnek ahhoz, hogy létezni tudjon benne.2 

A kultúra képesség. Olyan képesség, amely segít-
ségünkre van abban, hogy ne csak a társadalom 
egyre összetettebb viszonyai között, hanem az „élet-
világban”, mindennapjainkban is élethelyzetek so-
kaságát tudjuk megoldani.3 Ennek a képességnek és  
az ezt lehetővé tevő belső értékrendszernek a kiala-
kításában, fejlesztésében van jelentős és aktív szere-
pe minden esztétikai terméknek, a termékek befoga-
dásának, – témánkat bevezetve – a könyveknek.

A kultúra egy társadalom fejlődésének nélkülöz-
hetetlen feltétele. Az, hogy a társadalom különböző 
rétegei, az eltérő szociokulturális viszonyok szerint 
lehatárolt csoportjai mennyire képesek elindítani és 
fenntartani pozitív irányú folyamatokat, vagyis meny-
nyire képesek aktívan befolyásolni a fejlődést, meg-
határozó módon függ a kultúrájuktól. Egyszerűbben 
fogalmazva: minél passzívabb, a kulturális javaktól 
minél inkább megfosztott egy réteg, annál kevésbé 
számíthat rá a társadalom.

Annak vizsgálatával, hogy a kultúra hogyan hatol be a különböző társadalmi rétegekbe, és 
ott milyen formát ölt, a művelődéskutatás különböző, főleg szociológiai ágazatai foglalkoznak.  
A művelődéskutatás szociológiai szempontból a társadalmi vonatkozások előtérbe állítását jelenti, 
vagyis azokra a kultúrával, művelődéssel kapcsolatos társadalmi folyamatokra és jelentésekre he-

1 A kultúra fogalma összetett, meghatározása és megközelítése mind horizontálisan (időben), mind vertikálisan (az egyes 
társadalmi csoportok és rétegek szerint) állandó változást mutat. Tanulmányunkban a lehetséges megközelítések közül  
a kultúra fogalmának és szerepének, illetve az olvasásszociológia és más szakszociológiák viszonyának meghatározá-
sakor Gereben Ferenc, Katsányi Sándor, Nagy Attila, Horváth Tibor és Papp István magyarázatait vesszük figyelembe. 
Lásd ehhez: Gereben Ferenc – Katsányi Sándor – Nagy Attila: Olvasásismeret, olvasásszociológia, olvasáslélektan, 
olvasáspedagógia. Budapest: Tankönyvkiadó, 1979; Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. 
4. köt. Határterületek. Budapest: Osiris, 2002.

2 A társadalmi viszonyok fő típusaival és az egyes típusok által meghatározott társadalmi kölcsönhatásokkal részlete-
sen foglalkozik: Farkas Zoltán: A társadalmi viszonyok fő típusai. Társadalomkutatás, 2013, 31. évf., 3. sz., 207–223.

3 Az életvilág fogalmát a természetesnek felfogott világ, az elsődleges valóság értelmében használva, ami körbevesz 
bennünket.

Miközben sosem volt még olyan magas az egyén 
irányában megjelenő elvárás az írásbeliség 
területén, mint napjainkban, az utóbbi évti-
zedekben világszerte egyre többet hallhatunk 
az olvasás válságáról (literacy crisis). Ez az el-
lentmondás már önmagában indokolttá teszi, 
hogy átgondoljuk, hogyan érthetnénk meg  
a legjobban az olvasás átalakult és átértéke-
lődött társadalmi szerepét, valamint változá-
sának irányát és természetét a 21. században.

A válság jelenségének értelmezési mód-
jai jelentős eltéréseket mutatnak attól függő-
en, mely populációra vonatkoztatjuk. A fejlett 
országokban, ahol az olvasás- és írástudás 
általánosnak mondható, az olvasás válsága 
elsősorban a szépirodalom (good literature) 
olvasásának és az olvasásnak mint szabadidős 
tevékenységnek a visszaszorulását, valamint  
a média előtérbe kerülését jelenti. Ez a meg-
közelítés hangsúlyozza az irodalmi nevelés 
fontosságát és az olvasási szokások formálá-
sát. A fejlett országokat érintő másik értelme-
zési mód az olvasás válságán a szövegértés és  
a mindennapi életben, a munkaerőpiacon való 
érvényesüléshez szükséges olvasási képesség 
nem megfelelő fejlettségi szintjét érti. Az ér-
telmezés arra mutat rá, hogy a gazdaságilag 
fejlett országokban is jelentős különbségek 
vannak az egyének között az olvasástudást il-
letően. A lakosság egy része nem rendelkezik 
azokkal az írott nyelvi kommunikációs kész-
ségekkel, kompetenciákkal, amelyek képessé 
tennék arra, hogy egymással és a társadalom 
irányításában részt vevő intézményekkel haté-
konyan kommunikáljon.
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lyezi a hangsúlyt, amelyek az emberek nagyobb csoportjaiban, esetleg össztársadalmi méretekben 
észlelhetők. A szociológiai szempontú művelődéskutatás alapvető ágazata a művelődésszociológia 
és a művészetszociológia. Az olvasáskutatás szerves része a művelődéskutatásnak, az olvasásszoci-
ológia pedig a művelődés- és művészetszociológiának.

Aki olvasáskutatásra, az olvasási szokások vizsgálatára adja a fejét, annak tudnia kell, hogy  
az olvasáskutatás interdiszciplináris terület. Olyan területen kell megfigyeléseket végeznie, állí-
tásait megfogalmaznia, amely több tudományág metszéspontjában fekszik, ahol folyamatosan 
határokon kell át- és visszalépnie. Az olvasáskutatással olyan diszciplínák foglalkoznak – gyakran 
egyetlen kutatáson belül is –, mint a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a kommunikációtan, 
a pszichológia, a pszicholingvisztika, a szociológia, a szociolingvisztika, a kultúrtörténet, a pedagó-
gia, a módszertan, a megismeréstudomány, de az ebben a témakörben felvetett kérdések érintik 
az életmód, a szabadidő és időmérleg-vizsgálatokat is. Ennek megfelelően az olvasásszociológia 
nem egy önmagában teljes képet nyújtó szaktudomány, hanem a szélesebb körű szociológiai szak-
ágazatok olvasással kapcsolatos kérdésfelvetéseit és megállapításait gyűjti egybe.

Az olvasáskutatás tudományköztessége, az a tény, hogy fogalmain és módszerein keresztül tu-
dományterületek összekapcsolására alkalmas, az olvasásszociológia mint szakszociológiai ágazat 
rendszertani besorolását több módon is lehetővé teszi. De járjunk el bárhogyan a rendszertani 
levezetés során, a végeredmény mindig egy viszonylagos szűkösséget mutató téma. És valóban, 
az olvasáskutatás egy szűk, mégis érdekes szobára hasonlít: minden irányba, minden szomszédos 
helyiségbe megszámolhatatlan ablakkal és ajtóval, kitekintéssel és átjárással. Vagyis a kultúra te-
rületeivel foglalkozó szakszociológiák felől nézve az olvasáskutatás szűkösnek látszó téma, ugyan-
akkor az olvasás irányából tekintve a társadalmi létezés hihetetlenül sok kisebb-nagyobb zugába 
nyerhetünk betekintést: az olvasás olyan tevékenység, amelynek paraméterei kiváló jellemzést 
tudnak adni az egyénről, társadalmi csoportokról, sőt egész társadalmakról.

Miközben az olvasásról, az olvasókról és szokásaikról való gondolkodás gyakorlatilag egyidős  
az olvasás kialakulásával és elterjedésével, addig az olvasáskutatás és az olvasásszociológia abszo-
lút kezdetét nem lehet konkrét időponthoz vagy eseményhez kötni. A szociológiai jellegű érdeklő-
dés a 17–18. század fordulóján mozdult az olvasás jelensége felé, azonban csak lassan öltött tartós 
formát az erre vonatkozó gondolatrendszer. Ennek a formálódó gondolatrendszernek két megha-
tározó kiindulópontja volt: az egyik, hogy az olvasást olyan specifikus jelenségnek fogja fel, amely 
az irodalomtól és az emberi magatartás más összetevőitől függetlenül értelmezhető, a másik az, 
hogy olyan leírást tartalmaz, amely rávilágít az olvasók magatartásának társadalmi jellegére, vagy-
is az említett gondolati elemek együttes hatásaként az olvasást olyan jelenségnek tekinti, melyet 
szociológiailag vizsgálni lehet.

Az első impulzusok azoktól a 18. századi – elsősorban angol, német, francia – szerzőktől érkez-
tek, akik a pedagógia útjait keresték. A pedagógia területén és más területeken is elinduló útke-
resés egyik legfontosabb előfeltétele az írásbeliség 15–16. században végbemenő, oly mértékű 
fejlődése volt, amilyenre korábban nem találunk példát. A könyvnyomtatás feltalálása (Gutenberg, 
1447) és a reformáció (Luther, 1517) segítségével az olvasás – a megelőző történelmi korokhoz 
képest – széles körben és gyorsuló ütemben terjedt el.4

A 19. században – először az USA-ban, majd Nyugat-Európa országaiban is – a gyerekek intellek-
tuális és erkölcsi nevelése mellett fokozatosan előtérbe került a felnőttek szocializációjának problé-

4 Érdekességként említenénk meg, hogy a könyvnyomtatás és a reformáció kibontakozásának területi és időbeli egy-
beesése, elsősorban a reformációnak az anyanyelvek használatára gyakorolt hatása még évszázadokkal később, az 
olvasási szokások vizsgálatának elindulásakor is éreztette hatását. A vizsgálatok során statisztikailag kimutatható 
volt, hogy a protestáns országokban fejlettebb az írásbeliség, és többet olvasnak, mint a katolikus országokban. 
Erről részletesebben lásd: Adamikné Jászó Anna: Az anyanyelvi tárgyak tanítása a népiskolában 1868-tól 1905-ig. 
Budapest: Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1990 (A Budapesti Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei, VIII.).
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mája, majd ezzel összefüggésben a kultúra és azon belül a könyv szerepe. Dougles Waples az olvasás 
jelenségét a társadalmi magatartás egyik indikátoraként kezelte. Elsőként fogalmazta meg és állította 
vizsgálatai középpontjába azt a kérdést, hogy mik az olvasás (nem olvasás) társadalmi hatásai.5

Az 1960-as éveket követően az olvasáskutatás és az olvasásszociológia világszerte fejlődésnek 
indul. Az átfogó elméleti magyarázatok mellett tömegével jönnek létre specializált kutatási ered-
mények is, és mind az elméleti törekvések, mind a részterületeken folytatott empirikus kutatások 
jelentős hatást gyakorolnak más diszciplínák fejlődésére.6 A publikációk száma állandó növekedést 
mutat. A fejlődés valamennyi országban egyenletesnek mondható.7 Ekkor az olvasásszociológia és 
az olvasási szokások vizsgálatának legerősebb motorja az oktatás területén mutatkozó válságje-
lenségek és az ezekre adott válaszok, a terület modernizálását célul kitűző szándék, akarat voltak.

Ahogyan korábban jeleztük, az olvasásszociológia nem egy önmagában is teljes képet nyújtó 
szaktudomány. Eredményei, megállapításai azáltal válnak teljessé, hogy szélesebb körű szocioló-
giai szakágazatok és más diszciplínák olvasással kapcsolatos kérdésfelvetéseit és megállapításait 
gyűjti, szerkeszti egybe, kiegészítve velük saját következtetéseit. Ez a megállapítás akkor is helytál-
ló, ha látjuk azt az évszázadokon átívelő szellemi utat, amely egy lassan megszilárduló, tartós for-
mát öltő gondolatrendszer kialakulásához vezetett. A szigorú lehatároltság hiányának, a határte-
rületeket alkotó más diszciplínákkal való intenzív kapcsolatnak a következtében az olvasáskutatás 
hangsúlyai eltolódnak, az olvasásszociológia fogalma és részben tartalma az adott kor megközelí-
tésének függvényében folyamatos változáson ment és megy keresztül.8

Az elmozdulás egyik lehetséges iránya, amelyet Dulin címkézésként, osztályokba sorolásként de-
finiál (Social Class Membership and Reading), a társadalmi réteg és olvasás kapcsolatán, az inger-vá-
lasz közötti kapcsolat pszichológiai megközelítésén alapul. Ez az irány napjainkban is jelen van, amikor  
a társadalmi rétegek vagy csoportok szocioökonómiai háttere – életkor, nem, iskolai végzettség, jö-
vedelem – és az olvasási magatartás között keresünk egyértelmű megfelelést. Egy másik megközelí-
tés (Social Effect and Reading) – a nyomtatott sajtó társadalmi következményeként – az olvasás olyan 
társadalmi hatásait vizsgálja, mint a valós információk és hiedelmek, híresztelések következményei, 
attitűdbeli és morális kérdésekre adott válaszok, a közvélemény formálódása, a választások, szava-
zások kimenetele vagy a kriminalitáshoz és az antiszociális viselkedéshez való viszony. A Reading 

5 Dougles Waples (1893–1978), az 1930-as években a társadalomtudományi kutatások módszertanának egyik kidol-
gozója elsőként vizsgálta a nyomtatott kommunikáció és az olvasás társadalmi hatásait. Miközben forradalmian új 
megállapításokat fogalmazott meg, eredményei a saját korában szinte teljesen visszhang nélkül maradtak. Ez jelentős 
részben azzal magyarázható, hogy az eredmények publikálásának idejében a kultúrszociológia gyakorlatilag minden 
figyelmét a tömegkommunikáció problémái foglalták le, az olvasás kérdése a tömegkommunikációs formák közötti vita 
elemévé vált.

6 Pierre Bourdieu a kultúrakutatások eredményeit felhasználva újraértelmezte a tőke fogalmát, bevezette a kulturális 
tőkéét, olyan perspektívából közelítve meg a kérdést, amire korábban más nem tett kísérletet. Tételében szakított 
azzal a közkeletű szemléletmóddal, amely az iskolai sikert vagy sikertelenséget egyrészt a természetes „képességek-
re”, másrészt a „humán tőkére” vezette vissza. Az iskolai sikert mint speciális profitot értelmezte, amelyet a külön-
böző társadalmi rétegek és osztályok gyerekei az iskolai piacon elérhetnek, és ezt a kulturális tőkének a különböző 
társadalmi rétegek és osztályok közti eloszlására vonatkoztatta. A kulturális tőke egyik legfontosabb sajátosságának 
azt tartotta, hogy felhalmozása már kora gyermekkortól elkezdődik, de csak azokban a családokban megy akadály-
talanul, időveszteség nélkül végbe, amelyeknek olyan erős a kulturális tőkéjük, hogy az egész szocializációs időszak 
egyben felhalmozási időszak is. Ebből következtetett felvetése, hogy a kulturális tőke a legleplezetlenebb átörökí-
tési forma, és a generációk közötti átadás közben kumulálódik. Részletesebben lásd: Bourdieu, Pierre: Gazdasági 
tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest:  
Új Mandátum, 1997, 156–178.

7 Ezt kitűnően tükrözi Heinz Steinberg részletes bibliográfiája: Steinberg, Heinz: Books and Readers as a Subject of 
Research in Europe and America. International Social Science Journal, 1972, Vol. XXIV., No. 4.

8 A hangsúlyeltolódásokat és a megközelítés változásait részletesen bemutatja: Dulin, Ken L.: The sociology of Reading. 
The Journal of Educational Research, 1974, Vol. 67, No. 9, 392–396.
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Interests of Social Groups névvel jelzett irányvonal az érdeklődési minták kialakításának megközelí-
tésén alapszik, és a társadalmi csoportok érdeklődésének felkutatására vállalkozva a könyvtárosok, 
könyvkiadók és könyvterjesztők dilemmáira adott megoldást már az 1930-as évektől kezdődően. 
Napjainkban az ilyen jellegű felméréseket döntő részben piackutató cégek végzik kereskedelmi vál-
lalatok megbízásából. Az olvasásszociológiai kutatások negyedik csoportjába (Content-Analysis of 
Reading Materials) tartoznak azok a kutatások, amelyek a tömegkultúrát fogyasztók olvasmányainak 
tartalomelemzésére vállalkoznak, és az olvasás tárgyát elsősorban a témaválasztás kérdésének tisz-
tázásával, valamint a stílus és a funkció jellemzőinek osztályozásával vizsgálják. Dulin az olvasásszoci-
ológiai elemzés ötödik típusaként a hátrányos helyzetű, szociálisan deprivált csoportok olvasásvizs-
gálatával foglalkozó kutatásokat különíti el (Reading and the Culturally-Deprived).

Az olvasáskutatás már tárgyalt interdiszciplináris jellege mellett tudatosítani kell, hogy az olva-
sási tevékenység és a tevékenységhez kapcsolódó szokások kialakulása nem légüres térben zajlik, 
hanem egy társadalmiasult, igaz gyakran más és más fejlődést bejárva azzá vált világban. Másképp 
fogalmazva: az olvasás az életmód része szerves összefüggésben a társadalmi praxissal – erősen függ 
az adott társadalom jellegzetességeitől. Az egyén (az én) minden esetben egy közösség kommuni-
katív gyakorlatának terében helyezkedik el, történetileg be van ágyazva, másokkal együtt létezik, 
beleértve ebbe elődeit, kortársait, utódait.9 Bárhogyan értelmezzék is az egyén helyzetét, bármilyen 
társadalmi környezetről legyen is szó, az olvasás- és könyvkultúra magán viseli a társadalmi-ideoló-
giai sajátosságokat, változásokat és az azokban meglévő ellentmondásokat. Napjaink változásai az 
egyre jobban kibontakozó látványcivilizációban, élménytársadalomban (fogyasztói társadalomban, 
tömegtársadalomban) mennek végbe, egy bulvárosodó és haszonelvű világban, melynek egyik leg-
főbb jellegzetessége, hogy időnkért, véleményünkért, gazdasági, politikai és kulturális döntéseinkért 
komoly versengés folyik, és ez a tény az értékrend erőteljes átalakulásában érezteti hatását.10

Azonban nemcsak az olvasási tevékenység és a tevékenységhez kapcsolódó szokások kialakulá-
sa zajlik társadalmi környezetben, hanem ezeknek a szokásoknak a vizsgálata is.11 

Magyarországon az 1910-es évek elején Szabó Ervin saját könyvtárában végezte az első olva-
sásszociológiai vizsgálatokat. A második világháborút követően folytatódtak a kutatások, azonban 
ezek főként a főváros lakosságára korlátozódtak, s csak az 1960-as években váltak országossá, 
egyben jelentőssé. Az olvasási szokások szociológiai megközelítésű felméréseit a közművelődés 
kiépülésének időszakában azzal a céllal támogatta a kultúrpolitika, hogy azok pozitív visszajelzés-
ként, igazolásként szolgáljanak a rendszer hatékonyságáról. Az állami és pártvezetés ennek érdeké-
ben olyan adatokat és beszámolókat várt el, amelyek kedvező képet festenek a „dolgozó népről”: 
bebizonyítják, hogy olvasási szokásai, kulturális állapota jó irányban fejlődik.

9 Schrag, Calvin O.: The Self after Postmodernity. New Haven, CT: Yale University Press, 1997.
10 Gereben Ferenc: Mit tud az olvasásszociológia a magyar olvasáskultúráról? Magyar Művészet, 2017, 5. évf., 

1. sz., 64–71. http://www.hunra.hu/images/Gereben_Ferenc_Mit_tud_az_olvasásszociológia_a_magyar_olvasás - 
kultúráról.pdf (2019. 07. 23.). Morálfilozófusok és teológusok, szociológusok és pszichológusok sokasá-
ga fejtegette azt, milyen hatást gyakorolt a tömegtársadalom kialakulása, a technikai fejlődés, a fogyasz-
tói civilizáció elterjedése a politikai és társadalmi, erkölcsi és kulturális értékekre, a demokratikus intézmé-
nyekre és a demokratikus magatartásra. Milyen társadalmi és pszichológiai zavarokhoz vezetett, hogyan 
befolyásolta az emberi személyiséget. A tömegtársadalom, élménytársadalom, fogyasztói civilizáció elemzését,  
a fejtegetések részletes áttekintését lásd: Hankiss Elemér: Az ezerarcú én. Budapest: Osiris, 2005. Miközben Mario 
Vargas Llosa látványcivilizáció-fogalma széles körben elterjedt és használatos, a fogalommal kapcsolatosan kifejtett 
álláspontját, következtetéseit a szakirodalom erősen vitatja. Vargas Llosa, Mario: A látványcivilizáció. Budapest: Eu-
rópa, 2014.

11 A szokások és vizsgálatuk körülményei mellett a társadalmi környezet a könyvek szerzőinek esetében is meghatáro-
zó: amíg Jókai Mór regényei az 1850-es évektől kezdődően egy levert szabadságharc traumájának feldolgozásában 
segítették a nemzetet, és nem véletlen, hogy egy hasonló társadalom-lélektani helyzetben, 1956 levert forradalmát 
követően hasonló népszerűségnek örvendtek művei, addig Szilvási Lajos és Berkesi András a „létező szocializmus” 
konszolidálásának tudatipari élharcosai voltak.

http://www.hunra.hu/images/Gereben_Ferenc_Mit_tud_az_olvas%C3%A1sszociol%C3%B3gia_a_magyar_olvas%C3%A1skult%C3%BAr%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.hunra.hu/images/Gereben_Ferenc_Mit_tud_az_olvas%C3%A1sszociol%C3%B3gia_a_magyar_olvas%C3%A1skult%C3%BAr%C3%A1r%C3%B3l.pdf


I. KÖNYV ÉS KULTÚRA OLVASÁSI SZOKÁSOK A PIRLS-EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

8

Ezzel szemben Mándi Péter 1964-es országos felmérésének nagy megdöbbenéssel fogadott 
eredményei olyan tényeket hoztak felszínre, melyek nemcsak a fejlődés irányát, de annak puszta 
tényét és ezzel együtt a hatékonyságot is megkérdőjelezték.12 Mándi kutatása megmutatta, hogy 
a felnőtt társadalomnak csak 60 százaléka könyvolvasó (a kérdezést megelőző egy évben legalább 
egy kötetet befejezett), és az olvasmányok között a 19. századi klasszikusok túlsúlyára hívta fel a fi-
gyelmet, miközben jelezte, a felnőtt lakosság egyharmadának egyetlen könyve sincs. Ezek az ered-
mények mai szemmel nézve, mind a mennyiségi, mind a minőségi mutatókat figyelembe véve,  
a magyarországi olvasáskultúra csúcsteljesítményeinek tekinthetők. Az akkor „rossz” eredmények 
– kevesen olvasnak és főleg „avítt” irodalmat – cselekvésre ösztönözték a kultúrpolitika meghatá-
rozó döntéshozóit: a politikai manipulációtól sem mentes, céljukat tekintve jó szándékú, az olva-
sást népszerűsítő mozgalmak indultak.

A politikai akarat és a mozgalmi jelleg nem segített, Magyarország olvasási kultúrája az 1960-as 
évektől kezdődően folyamatosan romlik. A 70-es évek elején lehetett először mérni az olvasmá-
nyok mennyiségének és az olvasásra fordított időnek a csökkenését, a 90-es években válik töme-
gessé az a jelenség, hogy a társadalom nagyobb csoportjai abbahagyják vagy el sem kezdik az 
olvasást. A rendszerváltás évtizedében lett egyértelművé, hogy az olvasott irodalmon belül drasz-
tikusan csökken a magyar szerzők műveinek aránya – egy olyan országban ahol a nemzeti nyelv 
használata, a nemzeti irodalom mindig nemzetoltalmazó és -megtartó erő volt. Megindult a házi 
könyvtárak kötetszámának csökkenése és a könyvnélküliség emelkedése.

A rendszerváltás, illetve az azt követő időszak trendfordító reményei – ma már tudjuk – nem 
váltak valóra. Az olvasáskutatással foglalkozó szakemberek és az egykori olvasáskutató műhelyek 
kollektív meggyőződése volt, hogy a demokrácia olvastatni fog, hiszen a demokrácia „üzemelteté-
séhez” megbízható információkra lesz szükség, amelyeket fel kell tárni, meg kell szerezni, és tudni 
kell értelmezni, rendszerezni, általuk döntéseket hozni. Vagyis mögé kell rendelni azt a szellemi 
teljesítményt, kreativitást és befogadói erőfeszítést, amelyre először a 2. században Terentianus 
Maurus emlékeztet: „Pro captu lectoris habent sua fata libelli.”13 A szakemberek reményeit a vál-
tozás társadalmi valósága hamar szétoszlatta. A 2000-es évek elején végzett felmérések – a koráb-
bi reprezentatív vizsgálatokhoz képest – jelentős visszaesést mutattak, és ez a visszaesés már nem-
csak az olvasók számát, hanem azon belül a rendszeresség mértékét is érintette: az úgynevezett 
rendszeresen olvasók (havi átlagban legalább egy könyvet befejezők) aránya a 18–70 év közötti 
lakosság körében 25 százalékról 12-re csökkent.14

Az olvasási szokásokban az elmúlt fél évszázad során megfigyelhető nemzetközi tendenciákat és 
magyarországi változásokat összefoglalva elmondható, hogy a könyvolvasás mennyiségi mutatói-
val kapcsolatos információk – ahol erre az időbeli összehasonlításra alkalmas adatok következtetni 
engednek – mindenütt és minden rétegben az olvasók arányának és az olvasás gyakoriságának 
jelentős csökkenéséről tudósítanak. Átalakul az olvasói érdeklődés és ízlés, egyre nagyobb teret 
veszít a klasszikus (általában 19. és 20. századi) irodalom, és csökken a magyar – különösen a kor-
társ magyar – szerzők olvasottsága. Helyüket a globális könyves szórakoztatóipar szerzői és műveik 
foglalják el, jól felépített és átgondolt „kampányok” segítségével.

12 Mándi Péter: A könyv és közönsége. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968. Mándi eredményeit  
a későbbi eredményekkel összehasonlítja és az eredményeket folyamatában elemzi: Gereben Ferenc: Mit tud  
az olvasásszociológia a magyar olvasáskultúráról? Magyar Művészet, 2017, 5. évf., 1. sz., 64–71. http://www.hunra.
hu/images/Gereben_Ferenc_Mit_tud_az_olvasásszociológia_a_magyar_olvasáskultúráról.pdf (2019. 07. 23.). 

13 Terentianus Maurus (2. sz. vége), késő római stiliszta, grammatikus. Legismertebb mondása: „(Pro captu lectoris) 
habent sua fata libelli.” – A könyveknek is megvan a maguk sorsa, (ami az olvasó felfogóképességétől függ).

14 Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és identitás. A Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtu-
data. Budapest: Lucidus, 2005.

http://www.hunra.hu/images/Gereben_Ferenc_Mit_tud_az_olvas%C3%A1sszociol%C3%B3gia_a_magyar_olvas%C3%A1skult%C3%BAr%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.hunra.hu/images/Gereben_Ferenc_Mit_tud_az_olvas%C3%A1sszociol%C3%B3gia_a_magyar_olvas%C3%A1skult%C3%BAr%C3%A1r%C3%B3l.pdf


I. KÖNYV ÉS KULTÚRA OLVASÁSI SZOKÁSOK A PIRLS-EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

9

Az értékrend átrendeződésének következtében egyre gyakrabban lehet olvasni a könyv presztí-
zsének csökkenéséről, míg a 70-es évek végén, 80-as évek elején készült felmérések – különösen 
a magasabb iskolai végzettségű társadalmi csoportok vizsgálatának esetében – még az olvasásnak 
a szabadidőtevékenység-struktúrában betöltött elsődleges szerepéről számoltak be.15 A 2000-es 
években tovább csökken a saját könyvtár nagysága. Az egy főre jutó átlagos kötetszám 2004-ben 
344, 2008-ban már csak 265 darab.16

Az egy főre jutó átlagos kötetszámról, az otthoni vagy saját könyvtárak nagyságáról szóló elem-
zésekhez és a belőlük levont következtetésekhez érdemes két kiegészítést fűzni, melyek valame-
lyest árnyaltabb, óvatosabb véleményalkotásra intenek. Az egyik fontos megjegyzés, hogy a 2000 
után végzett olvasáskutatások egyre határozottabban ráirányították a figyelmet arra, hogy az olva-
sási szokások felmérése csak az elektronikus olvasás vizsgálatával együtt lehet érvényes és pontos 
mutató: míg a szépirodalmi tájékozottság (élményszerző olvasás) esetében még mindig a papír-
alapú könyvek használata az általános, addig a szakirodalom megismerésének (információszerző 
olvasás) esetében az internetes források használatának aránya jelentősen megnövekedett. A 60-as 
évektől évtizedeken át folytatott adatgyűjtések ismeretében az olvasási szokásokkal kapcsolato-
san felsorolt negatív tendenciákat nehéz cáfolni, de arra mindenképpen utalni kell, hogy vannak 
arra mutató jelek – különösen a társadalom fiatalabb korosztályaiban –, hogy az olvasási aktusok 
egy része (talán jelentős része) nem enyészett el, hanem „átköltözött” az e-olvasókra, számítógé-
pekre és a világháló más végpontjaira. Így ebben a „nem olvasónak” jellemzett és leírt világban  
a teljes infokommunikációs eszköztárral számolva talán még többet is olvasunk, mint néhány év-
tizeddel ezelőtt – igaz, mást másképpen és másfajta haszonnal. Éppen ezért minden esetben már 
a kezdetnél rögzíteni kell, hogy az adott vizsgálat és annak eredményei kizárólag a könyvkultúra 
szociológiai jelenségeire vonatkoznak, vagy tágabb értelemben is olvashatóak.

A másik fontos kiegészítés, hogy azok az olvasásszociológiai kutatások, amelyek az egy főre 
jutó átlagos kötetszámot, a saját könyvtár meglétét és annak nagyságát kiemelt mutatószám-
ként használják, egy fontos kérdésre, felvetésre nem tudnak válaszolni. Ennek a mutatószám-
nak a használata érthető, hiszen ilyen jellegű adatok évtizedekre visszamenőleg rendelkezésre 
állnak, alkalmazásuk megkönnyíti a vizsgálni kívánt folyamatok ábrázolását. Ugyanakkor ezek  
a vizsgálatok az összehasonlítások során nem veszik figyelembe a társadalmi környezet radikális 
változásait és ezzel együtt a könyvek helyzetének megváltozását. A könyv sokáig központilag tá-
mogatott kultúrpolitikai eszközként funkcionált, ez a szerep helyeződik át piaci viszonyok közé. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg korábban az olcsó könyvtárak sorozatainak példányai 
gyakran olvasatlanul álltak a könyvespolcokon, addig a most jelentősen drágább könyvek egy-
egy példányát sokszor többen is elolvassák.

A digitális világ egyre mélyebbre hatol le a társadalom szöveteibe, a társadalom egyre szélesebb 
területeit hálózza be, és válik működésének és működtetésének meghatározó elemévé. Napjaink-
ban ez a folyamat az olvasási szokások esetében újabb kérdéseket vet fel, eddig nem tapasztalt, 
új jelenségekre irányítja rá a figyelmet. Fontos kérdés, hogy a tartalmi feldolgozásra, átgondolásra 
kevesebb, viszont az információszerzés technikájára lényegesen több figyelmet és energiát fordító, 
az internet rendszeres használatával kialakuló és ott gyakorolt olvasási módok milyen mértékben 
lesznek képesek átterjedni a hagyományos könyvek befogadására. Az olvasásszociológiai kutatások 
az olvasási módokra már a hagyományos, papíralapú olvasás esetében is rákérdeztek, elsősorban 
arra voltak kíváncsiak, hogy a válaszadók félbehagynak-e könyvet, olvasnak-e előre a szövegben, 

15 Szentirmai László: Egyetemi hallgatók Szegeden. A munkaidő és a szabadidő tevékenységstruktúrája. Budapest: 
Gondolat, 1976.

16 A házi könyvtárak állományáról és a példányszámok változásáról pontos adatokat szolgáltatnak a folyamatosan 
végzett ifjúságkutatások. Bauer Béla – Szabó Anna: Ifjúság 2004. Gyorsjelentés. Budapest: Mobilitás Ifjúságkuta-
tási Iroda, 2005.
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kihagynak-e részeket, milyen gyakorisággal lapoznak vissza, esetleg bármilyen céllal készítenek-e 
kiemeléseket, jegyzeteket. Az olvasás internetre vagy más technikai eszközre való átköltözésével 
ezek a kérdések nem maradtak el. A digitális olvasás ilyen szempontok alapján történő vizsgálatá-
nak legismertebb eredménye a Jakob Nielsen által leírt F-jelenség.17

Nielsen és munkatársai vizsgálataik során 232 kísérleti személy szemmozgását figyelték meg, 
miközben azok több ezer weboldalt „olvastak” el.18 A Nielsen által vezetett vizsgálatokból kide-
rült, hogy a felhasználók a webes felületeken nem olvasnak, hanem „szkennelik” az eléjük táruló 
látványt: végigpásztázzák az oldalt, és megpróbálnak belőle számukra hasznos információkat 
kiragadni. Ha a fellelhető információdarabok hasznavehetetlenek, azonnal elhagyják az oldalt. 
Nielsenék vizsgálatuk alkalmával különböző tartalmú weboldalakon azonosították a szkennelés 
menetét. Az oldalak pásztázásaiból hőtérképeket hoztak létre, melyeken jól látszanak a frek-
ventált és a figyelmen kívül hagyott területek. A pásztázás egy F betűt formáló útvonalat követ. 
A szemünk először a fejléc környékén vagy közvetlenül alatta, egy vízszintes vonal mentén vesz 
fel információt, ez az F felső része. Ezután egy kicsit lejjebb visszük a tekintetünket, és még egy 
vízszintes „csíkot húzunk” a szemünkkel. Végül bal oldalon, függőlegesen lefelé mutató irányban 
pásztázzuk végig az oldalt.

Tehát az elektronikus felületen történő olvasás egy újfajta olvasási technikával jár. Mivel Niel-
sen – először 2006-ban publikált – megfigyelései kifejezetten a weboldalak böngészésének olva-
sási szokásaira vonatkoztak, időre és további megfigyelésekre van szükség annak érdekében, hogy 
egyértelműen megfogalmazhassuk, napjaink fiatal generációinak általános olvasási technikáját 
milyen erősen befolyásolja ez a gyakorlat. Azt viszont okkal feltételezhetjük, hogy az elmélyült, 
sorról sorra, betűről betűre történő olvasás a hagyományos, papíralapú könyvek esetében sokkal 
elmélyültebb odafigyeléssel jár, ami hatással van a tanulás, a memorizálás technikájára.

Nielsen vizsgálatai mellett számos tanulmány hívja fel a figyelmet arra, hogy az olvasás mód-
jának átalakulása a történelem során még soha, még a gutenbergi találmány esetében sem volt 
olyan mértékű, mint amit napjaink e-technológiája okoz. A könyvnyomtatás ugyanis nem az olva-
sás módját változtatta meg, nem a lineáris olvasástól tértek el, a változás inkább mennyiségi volt: 
Gutenberg a betűbe öntött gondolatok tömegekhez való eljutását segítette elő, ami természe-
tesen további társadalmi és gazdasági változásokat vont maga után, elsősorban az iskolázottság 
terjedését, továbbá az információ- és tudásmegosztás gyorsulását.19 

Az olvasási módok ilyen mértékű változása és az a tény, hogy ehhez a változáshoz a technikai 
fejlődés által lehetővé tett gyors információáramlás és -keresés járult hozzá, határozottan megkü-
lönböztetve egymástól az élményszerző és az információszerző olvasást, felveti a tudás és az in-
formáció közötti kapcsolat kérdését. Ennek a kapcsolatnak és elsősorban a tudás és az információ 
megszerzésének lehetőségei közötti különbségre világít rá Szabó László Tamás. A tudás létrehozá-
sa konstruktív folyamatként határozható meg, míg napjaink infokommunikációs társadalmában 
az információ „beszerzése” jóval kisebb erőfeszítést igényel, néhány funkció aktiválása elegendő 
hozzá. Az értékek fontossági sorrendjének átrendeződését, szélsőségesebb esetben, fogalmazha-
tunk úgy, az értékek válságát jelzi, hogy miközben a tudás minőségére és értékére egyértelműen 

17 Jakob Nielsen (1957–) a webhasználhatóság (web usability) legismertebb alakja. A 80-as évek végén elsőként kez-
dett el foglalkozni felhasználói felületek tervezésével, 1993-ban már könyvet publikált a hipertextoldalak helyes 
ergonómiai felépítéséről. Nevéhez fűződik az empirikus használhatósági vizsgálatok metodológiájának a kidolgozá-
sa. Nielsen vizsgálatai az utóbbi időben a felhasználói viselkedés valós idejű elemzésére irányulnak. Ezen belül is a 
felhasználó szemmozgásának az útvonalából és fixációs pontjainak helyéből próbál olyan következtetéseket levonni, 
melyeket a weboldal tervezésére, a tartalom optimális elhelyezésére lehet vonatkoztatni.

18 Nielsen, Jacob: F-Shaped Pattern For Reading Web Content. https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-
reading-web-content/ (2019. 07. 23.).

19 Tószegi Zsuzsanna: Az olvasás trónfosztása? Adalékok a könyvből, illetve a képernyőről való olvasás kérdéséhez. Elekt-
ronikus Könyv és Nevelés, 2009, XI. évf., 4. sz. http://www.tanszertar.hu/eken/2009_04/tzs_0904.htm (2019. 07. 23.).

https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content
https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content
http://www.tanszertar.hu/eken/2009_04/tzs_0904.htm
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utal az, milyen nehézségek árán jutunk hozzá, ma az elmélyült, intenzív tudás értéke kisebb, mint 
a gyakran felületes, de azonnali használati értékű információé.20 

Az elmúlt évtizedekben vizsgált jelenségek, negatív tendenciák összefüggések és magyarázatok 
keresésére ösztönözték a téma kutatóit. Természetesen születtek cáfolatok is, ahogyan olyan jós-
latok, „megalapozott” prognózisok is, amelyek – ma már látható – nem váltak valóra. Az olvasási 
szokásokat és az olvasási kultúrát napjainkban vizsgálva néhány megállapítást tennénk: (1) Az ol-
vasási kedv csökkenéséért és az olvasási szokások megváltozásáért önmagában a technikai fejlő-
dés nem tehető felelőssé, de tény, hogy az egyre fejlettebb technikai eszközök használata hatással 
van az életmódunkra, az életmódunk átalakulása pedig maga után vonhatja az olvasási szokásaink 
megváltozását. (2) A könnyebb és gyorsabb információszerzés, az elérhetőség, a hozzáférés az 
egyenlőség esélyét hordozza magában, ugyanakkor ma már azzal is tisztában vagyunk, hogy a kul-
turális szakadék a digitális kultúra megjelenésével nem feltétlen csökken, sőt vannak olyan esetek, 
amikor a többszörösére növekedhet.21 (3) Az élményalapú társadalomban a fogyasztói civilizáció 
korában annak ingergazdag világával szemben az olvasás „szürke” eseménnyé vált: a könyveket 
– mint már említettük – az általuk megkövetelt befogadói erőfeszítés és kreativitás miatt becsül-
jük, napjaink fogyasztói társadalmában azonban tevékenységek egész sora mindenféle (szellemi) 
erőfeszítés nélkül képes az élményeket szállítani. (4) A magyar szerzők olvasottságának régóta 
tartó, fokozatos csökkenésére magyarázat lehet a rendszerváltást követő nyitottság és a piaci vi-
szonyok megjelenése, majd megerősödése, de ez a magyarázat csak akkor teljes, ha a benne rejlő 
veszélyekre is felhívjuk a figyelmet: nevezetesen a kulturális identitás gyengülésére, ami egyenes 
következménye a nemzetközi kulturális „egyenkoszt” fogyasztásának.

Az olvasási szokásokban végbemenő változások folyamatos figyelemmel kísérése és az ott meg-
jelenő tendenciák értelmezése, értékelése, a várható rövid és hosszú távú következmények meg-
fogalmazása a népesség 6–18 éves korosztályának esetében kiemelt fontosságú. Mindaz, amit 
ebben a korosztályban tapasztalunk, előrevetíti a jövő felnőtt olvasójának szellemi profilját. A ta-
nulási problémák hátterében az esetek többségében – ez az arány gyakorló pedagógusok szerint 
eléri a 40-50 százalékot is – kimutatható valamilyen az anyanyelvhez, az olvasáshoz, a szövegér-
téshez, a beszédhez kapcsolódó elakadás vagy zavar, a szókincs fejletlensége. Ez a megállapítás 
korosztálytól függetlenül igaz, és csak nagyon csekély azoknak az eseteknek a száma, amelyekben 
valódi diszlexiáról beszélhetünk, és szakember segítségét kell igénybe venni. Legtöbbször az olva-
sás mint szabadidős tevékenység bevezetése, megjelenése már komoly segítség lehet.22

Az anyanyelvhez fűződő kapcsolat hiányosságai, a nyelvi alapok gyengesége végigkísérik a tanu-
lót az oktatási rendszeren való áthaladása során, és nemcsak a szűken értelmezett iskolai tanulást 
nehezítik meg, előbb vagy utóbb problémássá téve az éppen aktuális szint meglépését, hanem 
már akkor és később is éreztetik hatásukat az élet szinte minden területén.

Az olvasásra úgy kell tekintenünk, mint egy alapvető és pótolhatatlan technikára. Szükség van 
rá, hogy informálódni tudjunk, és ez a kijelentés igaz az elektronikus média egyre jobban elterjedő 
és szinte minden irányban megnyíló világában is: a másfajta média megjelenése és elterjedése 
nem konkurenciája az olvasásnak, az olvasás tudatos és kritikus használatuk előfeltétele. Téves 
az az értelmezés, amely a digitális olvasást az analóg olvasáshoz képest minőségi változásnak, 
egy magasabb szintnek állítja be. Az analóg olvasás – vagyis az a képesség, hogy folyamatosan és 
hibátlanul tudunk hagyományos szövegeket olvasni –, a digitális olvasás előfeltétele, csak stabil 
meglétével biztosítható, hogy az elektronikus információhordozókból bármilyen szempont szerint 
elérhetőségeket kiválasztani, adatokat gyűjteni és információkat rendszerezni tudjunk.23 

20 Szabó László Tamás: Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010.
21 Németh Nóra Veronika: Olvasni jó? Egyetemi hallgatók viszonya az olvasáshoz. Metszetek, 2013, 4. sz., 33–53.  

http://metszetek.unideb.hu/files/201304_03_nemeth.pdf (2019. 07. 23.).
22 Pusztai Éva: Miért fontos ma is az olvasás? http://www.tanulasmodszertan.hu/tanulmanyok (2019. 05. 08.).
23 Pusztai Éva: Miért fontos ma is az olvasás? http://www.tanulasmodszertan.hu/tanulmanyok (2019. 05. 08.).

http://www.tanulasmodszertan.hu/tanulmanyok
http://www.tanulasmodszertan.hu/tanulmanyok
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Az olvasás védettséget jelent, az olvasottság védelmet ad: olvasni az egyik legfontosabb stra-
tégia mindenféle – bennünket érő – manipulációs kísérlettel szemben, egy szellemi gát minden 
olyan törekvés ellenében, ami az egyén befolyásolását tekinti céljának. A gyenge olvasási-írási 
készségek, a másodlagos analfabetizmus kizárja az embert ügyei önálló intézéséből, végső soron 
a világ megértéséből. Minél jobban csökken a kapcsolat az írástudók világával, annál inkább nő 
a funkcionális analfabetizmus veszélye, és megteremtődik annak a lehetősége, hogy az ember 
menthetetlenül másodrangú állampolgárrá váljon.

Míg 30-40 évvel ezelőtt a számítástechnika robbanásszerű fejlődésével, a hálózatok és az ott 
elérhető információk megjelenésével a témában gondolkodók jelentős része a Gutenberg-galaxis 
végét vizionálta, és véleményük később is többször (például az e-olvasók elterjedésekor) felerő-
södött, ma már biztosan kijelenthetjük, ez a vízió nem vált valóra. Vannak változások, elmozdu-
lások – gondoljunk csak a különböző vállalati szinteken meghirdetett papírmentes irodákra vagy 
az elektronikus ügyintézés fejlődésére –, de ezek a változások kapcsolt jelenségek, alapjaikban 
valamilyen más szándék kifejeződései (környezetvédelem, a bürokrácia csökkentése). Mindemel-
lett az is tény, hogy a nyomtatott könyvek tartalmának szabályozott átemelése digitális formába 
egyre nagyobb mértéket ölt, és legtöbbször valamilyen központi forrásból támogatott formában 
valósul meg. Az e-olvasók könnyebbséget jelentenek egy utazás során, miközben terjedőben van  
a könyvek illegális letöltése. Ugyanakkor a másik oldalon ott vannak a könyvkiadók és könyvter-
jesztők (köztük a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének) éves jelentései, melyek-
ből kiderül, a könyvkiadás, a könyvvásárlás újabb reneszánszát éli, amin belül – Magyarországon 
is – milliárdos forgalmat jelez a gyerekkönyvek kiadása és vásárlása. Összefoglalva: az információs 
társadalom megjelenése nem jelenti a Gutenberg-galaxis végét, a könyv eltűnését és ezzel az ol-
vasás eliminálását.24 Az elmúlt fél évszázadban a fejlett országokban folyamatosan nőtt azoknak  
a munkahelyeknek az aránya, ahová értő olvasás- és írástudás nélkül nem lehet bejutni. Ez a folya-
mat az információs társadalom korszakában sem torpant meg, az olvasás az információs társada-
lomban is alapvető feltétele bármely pénzkereső tevékenységnek.25

Az olvasás mindenkor egy sajátos, mással alig pótolható szellemi „tréning”, amely számos pon-
ton és összefüggésben – egyes életkorokban pedig feltétlenül – a személyiség fejlődésének és 
formálódásának egyik legfontosabb eszköze. Az olvasás olyan aktív tevékenység, amely megdol-
goztatja a fantáziát, erősíti a gondolkodás gyakorlatát, átlép tér- és időbeli határokon, így teremtve 
kapcsolatot más helyek és korok embereivel, elősegítve ezzel a megértés és egymás elfogadásának 
folyamatát. A világ megismerésének része az, ahogy különböző megjelenési formáit szemléljük, és 

24 A Gutenberg-galaxis elnevezés 1962-ből származik, és Marshall McLuhan nevéhez köthető. A kifejezés azt a kul-
túrtörténeti szakaszt jelöli, amelyben a könyv számított vezető médiumnak. Friedrich Kittler és Norbert Bolz ezt az 
időszakot alfabetikus monopóliumnak nevezi. McLuhan művében a könyvnyomtatás feltalálása óta eltelt majd hat 
évszázadot vizsgálta meg a könyv és az olvasás szemszögéből. A könyv halálhírét keltette, és tette ezt tudományos 
alapossággal. Vizsgálódását az írás előtti állapottal kezdte, amikor az emberek csupán beszéltek, utána a képiség 
helyét vizsgálta, s rámutatott, egyáltalán nem biztos, hogy az olvasó ember minden tekintetben felülmúlja azt, aki 
analfabéta, viszont a tudás teljességét birtokolja a verbalitás, a tapasztalás, a megfigyelés, az alkotás, a rítusok,  
a mítoszok révén. Vilém Flusser, a médiaelmélet egyik atyja a Gutenberg-galaxis végét a fotózás megjelenésének 
idejére, azaz 1839-re teszi. Lásd ehhez: McLuhan, Marshall: The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic 
Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962. Magyarul: McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai 
ember létrejötte. Budapest: Trezor, 2001; Kittler, Friedrich: Grammophon Film Typewriter. Berlin: Brinkmann & Bose, 
1986; Flusser, Vilém: Towards a Philosophy of Photography. London: Reaktion Books Ltd., 2000.

25 Érdemes megemlíteni, hogy ez a folyamat mennyire felgyorsult az elmúlt három évtizedben. Terestyéni Tamás 1987-
ben elvégzett, országos reprezentatív felmérése szerint az aktív dolgozók 60 százalékának soha nem kell gyakorolnia 
az írást, 44 százalékának pedig az olvasást munkavégzése során: Terestyéni Tamás: Az anyanyelvi kommunikációs 
kultúra néhány jellegzetessége Magyarországon. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1987. Lásd még: 
Józsa Krisztián – Steklács János: Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 2009, 109. évf., 
4. sz., 365–397.



I. KÖNYV ÉS KULTÚRA OLVASÁSI SZOKÁSOK A PIRLS-EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

13

elfogadjuk mások kulturális teljesítményeit. Az olvasás kiragad a nehezen elfogadható rutinból és 
kényszerekből, és ezzel lehetőséget teremt arra is, hogy személyes problémáinkat megfelelő távol-
ságból szemlélve keressünk megoldásokat, miközben az azonosulás a helyzetekkel és szereplőkkel, 
az általuk képviselt értékekkel vagy éppen a velük való szembenállás, a szembesülés, az önma-
gunkra ismerés olyan öntőformák, amelyek nagyban hozzájárulnak a személyiség alakulásához.

Az olvasás a kreativitás fejlesztésének forrása, segíti a világ pontosabb észlelését, az árnyalatok 
felismerését, alternatívákban való gondolkodásra ösztönöz, ami elengedhetetlen az úgynevezett  
hálózatos gondolkodáshoz, vagyis a bonyolult szellemi feladatok megoldásához.

Ennek ismeretében elmondható, hogy az olvasás hiánya, a nem olvasás olyan veszteség, 
amelynek az egyénre, a személyiségre és ezen keresztül közvetve a társadalom működésére 
gyakorolt hatása a mindennapok során érzékelhetővé válik, konkrét társadalmi jelenségek ese-
tében pedig levezethető, mérhető.

Az olvasási szokások vizsgálata során több, egymással összekapcsolódó, egymást erősítő szem-
pont elemzésére van lehetőségünk, de a hazai és nemzetközi kutatások gyakran egy-egy aktuá-
lis kérdés, korjelenség, tendencia, összefüggés kiemelésére és minél részletesebb magyarázatára 
szorítkoznak. Ez természetesen az esetek többségében „megrendelőfüggő”: mást tart fontosnak 
egy üzleti alapokon működő kiadó vagy könyvterjesztő hálózat, és mást egy minisztérium, amely 
egy ország kulturális állapotát szeretné felmérni. A megkérdezettek körét, a célcsoport nagyságát 
is általában az határozza meg, hogy az olvasásszociológia tárgykörébe tartozó felvetések kutatásá-
ra ki és milyen céllal vállalkozik, illetve kap megbízást.

Az olvasásszociológia tárgykörébe tartozó legfontosabb kérdések gyakorlatilag egyidősek az ol-
vasással: Leírhatók, meghatározhatók-e azok a társadalmi csoportok, amelyek olvasnak? Mit ol-
vasunk? Miért, milyen céllal teszünk így, milyen esetekben, milyen helyzetekben választjuk ezt  
a tevékenységet, és korszakonként változtak-e az okok, magyarázatok? Mennyi időt töltünk olva-
sással? Melyek az olvasási szokásokat befolyásoló legfontosabb társadalmi-demográfiai tényezők? 
Időben később kaptak hangsúlyt azok a kérdések, amelyek az olvasás társadalmakra gyakorolt 
hatásainak, a nem olvasás társadalmi következményeinek elemzésére törekedtek.

Az említett kérdések nemcsak egyidősek az olvasással, hanem a mai napig érvényesek, még akkor 
is, ha az olvasáskutatás történetének egyes korszakiban nem így, ebben a formában, ennyire tuda-
tosan és célszerűen fogalmazódtak meg. Jól jelzi ezt az érvényességet az a tény, hogy ezek a kiindu-
lópontok napjainkban is mind az átfogó, széles körű, mind az egy-egy konkrét csoportot, aktuális 
kérdést vizsgáló kutatásokban megtalálhatóak, de jelen vannak a köznevelési mérések (OKM, PISA, 
PIRLS) tanulói, szülői, tanári kérdőíveiben is, és mindemellett gyakoriak az olyan, más témákban foly-
tatott társadalomtudományi vizsgálódások is, amelyek háttérkérdésként szerepeltetik őket.

Ugyanakkor ennek ismeretében sajnálatos, hogy Magyarországon teljes körű, kultúrával kap-
csolatos, országos, reprezentatív kutatás 1995-ben készült utoljára26, illetve 2003-ban a Nemze-

26 Központi Statisztikai Hivatal: Ifjúságfelvétel, 1995. Az 1995-ben készült adatgyűjtés földrajzi hatóköre Magyarország 
volt. A kutatást a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai Főosztálya végezte Bukodi Erzsébet vezetésével.  
A mintavételi eljárás során az alapsokaságot a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nem intézményi háztartásban élő, 
0–30 éves populáció jelentette, tehát egy háztartásalapú országos reprezentatív mintáról beszélhetünk. Az adatgyűj-
tés kérdőíves adatfelvétellel történt kérdezőbiztosok segítségével. Minden egyes háztartásból megkérdezték az összes 
0–30 éves személyt (kiskorúak esetében a szülők válaszoltak a kérdésekre). A válaszadási arány 75% volt.

 Az egyik legújabb, tanulmányunk megírásával egy időben megvalósuló és hozzáférhető, olvasási szokásokat vizsgáló ku-
tatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Az én könyvtáram” című kiemelt projektje az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 
„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében. A célcsoportok a 3–17 évesek, illetve 
a 18 év felettiek. A kitöltők száma: 1500-1500 fő. Témák: könyvtárhasználat-információkeresés, illetve olvasásfejlesztés.  
A kérdőív összeállítását, a mintavétel szempontrendszerének kidolgozását és az eredmények kiértékelését dr. Tóth Máté 
kutatási szakértő végezte, a projekt belső munkatársainak, valamint a „Könyvtárhasználat-információkeresés” módszerta-
ni szakmai műhely tagjainak a bevonásával. A lakossági felmérés 2017. szeptember 23. és október 1. között zajlott.
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ti Kulturális Örökség Minisztériumától az MTA Szociológiai Kutatóintézete kapott megbízást arra, 
hogy végezzen országos reprezentatív mintán kérdőíves vizsgálatot „Magyarország kulturális álla-
pota az EU-csatlakozás küszöbén” címmel.27 A kutatás elvégzésére az MTA Szociológiai Kutatóin-
tézet és az MTA Politikai Tudományok Intézete közös kutatócsoportját, a „Kultúrakutató Műhelyt” 
kérték fel. Az adatfelvételt a Szonda Ipsos végezte. Ezt követően azonban átfogó jellegű kutatási 
beszámoló, tanulmány a témában nem jelent meg, az elmúlt két évtized vizsgálatai inkább az ol-
vasási szokások egy-egy részterületére vagy korosztályára fókuszáltak, és az olvasási szokásokban 
érzékelhető változások, a korjelenségek jelzésére törekedtek.

Az a tény, hogy az elmúlt évtizedekben teljes körű, országos, reprezentatív kutatás nem ké-
szült, így csak részeredményekre és az azokból levont következtetésekre lehet támaszkodni, azért 
is töltheti el a témával foglalkozókat hiányérzettel, mert a kommunikációs szakemberek, pszicho-
lógusok, pedagógusok és szociológusok között abban egyetértés van, hogy az 1995 után született 
korosztály, a „digitális bennszülöttek”, a „Z generáció” jelentős és önmagában is érdekes különb-
ségeket mutat a korábbi korosztályok, generációk szokásaihoz képest.28 Magyarországon az átfo-
gó, leíró-elemző igénnyel készülő kutatások pont akkor értek véget, amikor ez az azóta többféle 
néven és jelzővel illetett korosztály megszületett.29 Ez a korosztály gondolkodásában, kulturális-
termék-fogyasztási szokásaiban és ha figyelemmel kísérjük a közösségi oldalakon és chateléssel 
eltöltött időt, kapcsolatgazdálkodásában is lényegesen eltér a korábbi nemzedékektől. Ez az első 
olyan nemzedék, amelynek tagjai nem a szüleiktől sajátítanak el fontos, gyakran előkerülő és hasz-
nálatban lévő ismereteket, sőt az ismeretek egy jelentős részére, a digitális technika és kultúra 
sajátosságaira ők tanítják az előző generációt.30 Az is érdekes és elgondolkodtató, hogy ennek 
a generációnak a gyerekei már nem lesznek ennek a „kiváltságos” állapotnak az örökösei, nem 
lesznek szüleikhez képest előnyben. A szembeötlő változások közé tartozik, hogy ez a korosztály 
teljesen új viszonyt épített ki a kultúrával, egészen sajátos, új érintkezési pontokat keresett és ta-
lált, amelyeket értékrendjében is máshol helyezett el. Szembeötlő, mennyire másképp viszonyul 
a Z generáció az olvasáshoz, az irodalomhoz: tartózkodik az élményszerző olvasástól, helyette az 
információszerzés vált fontosabbá, értékesebbé számára.31

Magyarországon 1995-ben és 2003-ban folytattak az olvasási szokásokat vizsgáló vagy kérdésfelve-
téseiben arra kitérő teljes körű, országos, reprezentatív kutatást. Az elmúlt évtizedek kutatási eredmé-
nyei – köszönhetően az információs és kommunikációs technológia gyors fejlődésének, valamint ezzel 
összefüggésben a társadalmi értékrend átalakulásának – átmeneti állapotok, ideiglenes perspektívák 
és pillanatnyi helyzetek rögzítésére ösztönöztek, a rövid távú következmények átgondolására voltak 
alkalmasak. A gondolatkísérleteknek, a változások leírásának, a részterületek kibontásának és a rész-
összefüggések magyarázatának pontosabb és hatékonyabb eszköze volt a kérdések oly módon való 
felvetése, hogy azok – az önkényes kategóriaalkotás eszközével élve – korjelenségeket vizsgáljanak, és 
a jelenségekben érintett, specifikusan lehatárolt társadalmi csoportokat szólítsanak meg.

27 Gyenes Edina: Találkozások a kultúrával 5. Olvasási szokások. Budapest: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművé-
szeti Lektorátus, 2005. 

28 A kétféle digitális tanuló megkülönböztetését, a „digitális bennszülött” és a „digitális bevándorló” fogalmát először 
Marc Prensky használta 2001-ben megjelent „Digital Natives, Digital Immigrants” című, kétrészes cikkében: Prensky, 
Marc: Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. On the Horizon, 2001, Vol. 9, No. 5. https://www.marcprensky.com/
writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf (2019. 07. 23.).

29 Ilyen értelemben mindenképpen hiánypótló írás: Gombos Péter – Hevérné Kanyó Andrea – Kiss Gábor: A netgene-
ráció olvasási attitűdje: 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai. Új 
Pedagógiai Szemle, 2015, 65. évf., 1–2. sz., 52–66.

30 Varga Richárd: A netgeneráció és az irodalomtanítás. In: Finta Gábor – Fűzfa Balázs (szerk.): Az irodalomtanítás in-
novációja. Szombathely: Savaria Press, 2012, 166–176.

31 Greenfield, Patricia: Technology and informal education: what is taught, what is learned. Science, 2009, Vol. 323, 
No. 5910, 68–71.

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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A fentiek ismeretében éreztünk indíttatást, hogy a korábbiaktól eltérő módon, a hazai és nem-
zetközi köznevelési mérések során keletkezett és rendelkezésre álló adatbázisok másodelemzé-
sével vizsgáljuk a mérésekbe bevont legfiatalabb korosztály olvasási szokásait és azokat a szocio-
kulturális tényezőket, amelyek ezeket a szokásokat alakítják, hosszú távon formálják. Betekintést 
szeretnénk kapni, vajon a 18–70 éves, felnőtt lakosság olvasási szokásait leginkább jellemző adatok 
és az azokból levont következtetések, ismeretek, mennyire érhetők tetten  9-10 éves életkorban, 
milyen bizonyossággal állíthatjuk, hogy a későbbi életkori szakaszokban vizsgált folyamatok már 
ekkor jelen vannak. Az olvasáshoz való viszony kialakulása a családból, az otthonról hozott érté-
kek és példák mentén kezdődik el, és az iskolák 1–4. osztályában stabil, utána már nehezen meg-
bontható, nehezen kompenzálható szerkezetté formálódik – a műveltségi kánon átadásának és  
a szocializációnak legfontosabb helyszíne a család és az iskola. A később megfigyelhető állapotokra,  
a trendekké szerveződő folyamatokra mint következményekre tekintünk, az okokat, magyarázato-
kat itt, minél fiatalabb életkorban keressük.
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II. MÓDSZERTAN

A PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study32) egy ötévente megszervezett nemzetközi 
mérés, amely a tízéves korosztály szövegértési teljesítményét és az azzal kapcsolatos háttérjellemző-
ket méri. Évfolyamalapú mérés, Magyarországon a negyedikes tanulók körében bonyolítják le, mivel 
köztük tanulnak legnagyobb arányban a tízévesek. Magyarország 2001 óta – a vizsgálatsorozat indu-
lásától – vesz benne részt, 2016-ban negyedszer 49 másik országgal együtt.

A teszten kívül iskolai, tanári, szülői és tanulói háttérkérdőíveket is kitöltenek a résztvevők,  
az ezekből nyert információk az eredmények mélyebb elemzésére, trendek követésére adnak le-
hetőséget. Tanulmányunkban alapvetően a 2016. évi mérés adatbázisát használtuk fel, bizonyos 
esetekben a 2011. évi mérés adatait is mellétéve az időbeli változások vizsgálatának céljából. To-
vábbi információk a 2016-os eredményekről a magyar nyelvű összefoglaló jelentésben, a mérésről 
pedig a hivatalos nemzetközi oldalon találhatók.33 

A PIRLS 2016 mérés adatfelvétele országosan reprezentatív mintán történt, közel 4600 4. év-
folyamos magyar tanuló bevonásával.34 Az egész 4. évfolyamos populációra érvényes eredmé-
nyeket a mérés sajátos módszertanának figyelembevételével határoztuk meg, vagyis használtuk 
a súlyozást, a plauzibilis értékeket és a jackknife hibabecslést. A hibabecslés iterációs eljárásának 
megkönnyítése érdekében az SPSS-parancsfájlok előállítását az IDB Analyzer segítségével végez-
tük, amely több nemzetközi mérés mellett a PIRLS adatbázisainak feldolgozását is felhasználóbarát 
módon támogatja. Hátránya, hogy az eszközök száma korlátozott, csak bizonyos típusú lekérdezé-
sekre képes, viszont ezek a statisztikák is megfelelő kínálatot jelentenek az összefüggések feltérké-
pezésére (például csoportszázalék, csoportátlag, csoportok közötti különbség, lineáris regresszió).

A teljes PIRLS-teszten elért eredmények mellett a tartalmi keret által meghatározott részterü-
letek pontszámai is elérhetők az adatbázisban. Minden feladatot két szempont szerint lehet beso-
rolni: az egyik a szövegtípushoz, a másik a gondolkodási művelethez kapcsolódik. A tanulók kétféle 
szöveggel találkoztak a tesztfüzetükben: egy élményszerzővel és egy információszerzővel, így az is 
elemezhető, hogyan teljesítettek ezeken a szövegtípusokon, pontosabban a szöveghez kapcsolódó 
feladatokon.35

Az adatbázisban fellelhető mutatók közül a tanulást segítő otthoni erőforrásokat és az olvasás 
szeretetét mérő indexeket használtuk. Ezek a mutatók a szülői és tanulói háttérkérdőív meghatá-
rozott kérdéseiből álltak elő. Mind a skálaváltozókat, mind az azokból képzett, háromkategóriás 
változókat felhasználtuk az elemzésben.36

32 A PIRLS-mérés hivatalos nemzetközi honlapja: https://timssandpirls.bc.edu.
33 Magyar jelentés a 2016. évi PIRLS-mérésről: Balázsi Ildikó – Balkányi Péter – Vadász Csaba: PIRLS 2016. Összefoglaló 

jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről. Budapest: Oktatási Hivatal, 2017. https://www.oktatas.hu/pub_bin/
dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS2016.pdf (2019. 07. 23.).

34 A reprezentativitás a 2015/2016-os tanévben 4. évfolyamra járó magyar tanulók körére vonatkozik. A PIRLS 2016 
technikai leírása angolul elérhető: Martin, Michael O. – Mullis, Ina V. S. – Hooper, Martin (eds.): Methods and 
Procedures in PIRLS 2016. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, 2017. 
https://timssandpirls.bc.edu/publications/pirls/2016-methods.html (2019. 07. 23.). A reprezentativitáshoz a régiók 
és a településtípusok (község, város, megyeszékhely és Budapest) alkottak rétegeket, amelyekből a teljes populá-
ció arányai szerint választottak véletlenszerűen. Elsőként 150 iskolát jelöltek meg, a mintába kerülés valószínűsége 
arányos volt az iskola méretével. Ezt követően a kiválasztott iskolákon belül véletlenszerűen egy-két osztály került  
a mintába, amelynek összes tanulója részt vett a mérésen.

35 Lásd a 32. lábjegyzetet.
36 Az indexképzés módjáról bővebben lásd a 33. lábjegyzetben hivatkozott kötetet.

https://timssandpirls.bc.edu
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS2016.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS2016.pdf
https://timssandpirls.bc.edu/publications/pirls/2016-methods.html
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A tanulást segítő otthoni erőforrások index előállításakor a figyelembe vett változók közé az ott-
honi könyvek száma, a gyerekkönyvek száma, az internet és a saját szoba megléte, illetve a szülők 
legmagasabb iskolai végzettsége és munkaerőpiaci státusza került (1. ábra). 

1. ábra: A tanulást segítő otthoni erőforrások index összetevőinek áttekintése (PIRLS 2016)

A tanulást segítő otthoni erőforrások index skálaváltozójának összesített átlaga 10, szórása 2 pont.  
A skálát három részre osztották, ebből állították elő a kategóriaváltozót. Akik 7,5 pont alatti ér-
téket kaptak, azoknál kevés tanulást segítő otthoni erőforrás van otthon. Általánosságban legfel-
jebb 25 könyv, legfeljebb 10 gyerekkönyv, a tanulónak nincs saját szobája, nem érhető el számára  
az internet, a szülők legfeljebb a középiskolát fejezték be, sosem volt fizetett állásuk, vagy betanított 
munkások. Azon tanulók rendelkeznek sok otthoni erőforrással, akiknél az index értéke 11,8 fölé 
esik. Náluk jellemzően legalább 101 könyv van otthon, legalább 26 gyerekkönyv, van saját szobá-
juk és internetelérési lehetőségük, a szüleik diplomás szakemberek, ennek megfelelő végzettséggel.  
A két érték közötti tanulóknak van valamennyi erőforrásuk, jellemzőik is ezek közé esnek leginkább.37  

A tanulók olvasáshoz való viszonyát két kérdésbe csoportosítva, összesen tíz állítással mérte 
fel a tanulói kérdőív, amelyekről meg kellett adniuk, hogy mennyire érzik önmagukra jellemző-
nek, mennyire értenek egyet az állítással. A két kérdést összefoglaló áttekintő 2. ábra bemutatja  
az állításokat és a skála felosztását.

37 Balázsi Ildikó – Balkányi Péter – Vadász Csaba: PIRLS 2016. Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredmé-
nyeiről. Budapest: Oktatási Hivatal, 2017, 63–64. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_
meresek/pirls/PIRLS2016.pdf (2019. 07. 23.).

Könyvek száma otthon Gyerekkönyvek száma otthon
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5. Több mint 200 5. Több mint 100

Tanulást segítő eszközök   Szülők legmagasabb iskolai végzettsége   

1. Egyik sem 1. Nem járt iskolába, vagy csupán néhány általános iskolai

2. Internetkapcsolat vagy saját szoba  osztály, vagy a középiskola első két éve

3. Mindkettő 2. Több mint a középiskola első két éve

3. Befejezett középiskola

Szülők munkaerőpiaci helyzete  4. Befejezett érettségire épülő szakképzés

5. Befejezett főiskola, egyetem vagy annál magasabb

2. Hivatalnok vagy szolgáltatásban, kereskedelemben dolgozó

1. Sosem volt fizetett állása, vagy betanított munkás

3. Kisvállalkozó

4. Diplomás szakember

Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás

11,8 7,5

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS2016.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS2016.pdf
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2. ábra: A tanulói olvasás szeretete index áttekintése (PIRLS 2016)

„Legalább 10,3-as indexértéket kaptak azok a tanulók, akik nagyon szeretnek olvasni, ez az érték  
a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik nagyrészt egyetértenek a nyolc állításból néggyel, és inkább 
egyetértenek a másik néggyel, továbbá átlagosan mindennap vagy majdnem mindennap olvasnak 
a saját örömükre az iskolán kívül. Legfeljebb 8,3-as indexértéket kaptak azok a tanulók, akik nem 
szeretnek olvasni, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik inkább nem értenek egyet  
a nyolc állításból néggyel, és inkább egyetértenek a másik néggyel, továbbá átlagosan havonta 
egyszer vagy kétszer olvasnak a saját örömükre. A többi tanuló valamennyire szeret olvasni.”38

38  Az áttekintő ábra és a leírás forrása: Balázsi Ildikó – Balkányi Péter – Vadász Csaba: PIRLS 2016. Összefoglaló jelentés 
a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről. Budapest: Oktatási Hivatal, 2017, 93–94. https://www.oktatas.hu/pub_bin/
dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS2016.pdf (2019. 07. 23.).
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https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS2016.pdf
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III. EREDMÉNYEK

III.1 Társadalmi-demográfiai tényezők

A PIRLS-adatbázisok háttérkérdőívei (tanulói, tanári és szülői kérdések) a társadalmi környezet 
áttekintő és részletes elemzésének elvégzésére nem alkalmasak – tekintettel arra, hogy a hazai és 
nemzetközi köznevelési elemzések a szociokulturális környezet taglalását nem tekintik feladatuk-
nak –, de az olvasási szokásokat befolyásoló, leggyakrabban vizsgált társadalmi-demográfiai ténye-
zőkről feldolgozható adatokkal szolgálnak. Öt olyan társadalmi-demográfiai tényezővel dolgozha-
tunk, amelyek lehetőséget adnak a nemzetközi és a hazai szakirodalommal történő összevetésre: 
nemek szerinti megoszlás, életkor, szülők iskolai végzettsége, a lakóhely szerinti megoszlás és egy 
a szociális helyzetre vonatkozó index.

Az általunk vizsgálható társadalmi-demográfiai együtthatókkal kapcsolatosan a hazai és a nem-
zetközi szakirodalom alapvető megállapításokat tesz.

A lányok többet olvasnak, mint a fiúk, és ez a nemek között kimutatható különbség az életkor 
előrehaladtával folyamatosan nő. Ez a jelenség különösen a szépirodalom esetében szembeötlő  
– Ian McEwan író szavaival: „abban a pillanatban, hogy a nők eltűnnek a föld színéről, a regény 
is meghal”. A jelenségre adott magyarázatok nagyon sokrétűek, a férfi- és a női agy működésé-
nek eltéréseitől a kislányok és kisfiúk társadalom által kialakított olvasási szokásaiig terjednek, 
és nem feledkezhetünk meg azokról a pedagógiai magyarázatokról sem, amelyek arra hívják 
fel a figyelmet, hogy a lányok könnyebben tanulnak meg olvasni. Több viselkedéskutató állítja, 
hogy ez a különbség már a korai gyerekkorban eldől: a kislányok sokkal nyugodtabban tud-
nak egy helyben üldögélni, mint a kisfiúk, ezért több türelmük is lesz egy könyv elolvasásához.  
A szépirodalom szeretetét összefüggésbe hozzák a tükörneuronok működésével és azzal, hogy  
a nők empatikusabbak, ezért vonzódhatnak inkább a szépirodalomhoz, hiszen az több empátiát, 
beleélő képességet igényel, mint a tényirodalom.

Az iskolai végzettség, illetve fiatalok vizsgálata esetében a szülők iskolai végzettsége minden 
alkalommal erős befolyást gyakorolt az olvasási szokásokra, az olvasási gyakoriságra: az olvasási 
aktivitás nő az iskolai végzettség emelkedésével.

A lakóhely esetében, ahogyan arra az elmúlt évtizedek vizsgálatai rámutatnak, nem a földrajzi elhe-
lyezkedés, nem az adott település lokációja a meghatározó, hanem a lakóhely nagysága (urbanizációja, 
infrastruktúrája): a település nagyságrendjével emelkedik az olvasók aránya és az olvasás intenzitása.

A kutatások szerint a tanulók teljesítményét leginkább befolyásoló háttérjellemzők a szülők vagy 
gondviselők szocioökonómiai státuszához kapcsolódnak, és gyakran olyan változók segítségével mérik 
őket, mint a szülők iskolai végzettsége, jövedelme, foglalkozása és általánosságban a különböző erőfor-
rások (technológiai eszközök, internet, könyvek, gyerekkönyvek) elérhetősége. A szociális helyzet, a jö-
vedelmi viszonyok, a lakhatási és életkörülmények, az egészségügyi állapot jelentős hatást gyakorolnak 
az olvasási szokásokra: a rosszabb társadalmi körülmények a nem olvasók táborát növelik. A szociális 
helyzet esetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzet elemei – Máté-effektus mód-
ján – egymás hatásait kölcsönösen felerősítve össze is adódnak: az otthonról hozott rossz vagy hiányzó 
családi példák, az alacsony iskolai végzettség, a kevésbé urbanizált lakóhely, a rosszabb infrastrukturális 
környezet, a rossz egészségügyi állapot egymást erősítve gátolják a kultúrához való kapcsolódás lehető-
ségét, az olvasás rendszeressé válását.39

39 „Mindannak ugyanis, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék; akinek nincsen, attól még azt is elveszik, amije van” 
(Mt 25,29–30). A társadalomtudományok egyik leggyakoribb bibliai eredetű metaforája a Máté-effektus, amelyet az 
„akinek van, annak adatik, kinek nincs, attól elvétetik” alapszövegre építve olyan jelenségek leírására alkalmaznak, 
amikor az előnyös helyzetű csoportok az intézményrendszerek hatásaként további előnyökhöz jutnak, míg a hát-
rányban lévők hátrányai tovább nőnek.
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A PIRLS-mérés a családok jövedelmi viszonyaira, a szociális helyzetüket leginkább jellemző 
szempontokra nem kérdez rá, ilyen adatokkal nem rendelkezünk. Az otthoni környezet hatásának 
megértéséhez a PIRLS-vizsgálat a tanulói és a szülői kérdőív segítségével gyűjt információkat. A két 
kérdőív többek között a családban fellelhető, tanulást segítő erőforrásokról is szolgáltat adatokat. 
Vizsgálatunk során a szociális háttér megismeréséhez, hatásának megértéséhez a tanulást segítő 
otthoni erőforrások skáláját és a skála segítségével kialakított három csoportot használjuk.

A PIRLS 2016 mérés adatbázisát felhasználva, az olvasás szeretetét a nemek szerinti megoszlás 
alapján vizsgálva azt állapíthattuk meg, hogy a korábban leírt nemzetközi és hazai eredmények 
ismét megerősítést nyertek: a lányok már az általunk vizsgált korai életszakaszban is jobban sze-
retnek olvasni (3. ábra). Az olvasás szeretetében a lányok javára mérhető különbség egyértelmű: 
0,7 az eltérés az index átlagértékében, ami körülbelül a változó szórásának harmada.

3. ábra: A magyar tanulói populáció nemek szerinti megoszlása és az olvasás szeretete index átlaga (va-
lamint az átlag standard hibája) a 2016-os PIRLS-mérésben

 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

A szülők iskolai végzettségét és annak a tanulók olvasásszeretetére gyakorolt hatását vizsgálva – 
rendelkezésre állnak az édesanya, az édesapa, illetve a törvényes gondviselő legmagasabb iskolai 
végzettségéről az adatok –, három nagyobb kategóriát alakítottunk ki. Az első kategóriába az alap-
fokú végzettség vagy az azt el nem érő iskolázottság került (a vizsgált szülő vagy gondviselő nem 
járt iskolába, nem fejezte be az általános iskolát, csak általános iskolai végzettsége van). A máso-
dik kategóriába soroltunk minden befejezett középfokú végzettséget, függetlenül az iskolatípustól,  
az érettségire épülő, általában kétéves szakmai képzéseket és akkreditált felsőfokú szakképzése-
ket. A harmadik kategóriába kerültek a felsőfokú iskolai végzettségű szülők, gondviselők (főiskola, 
egyetem BA, MA és ennél magasabb tanulmányok). A három általunk alkalmazott kategória mind-
egyikébe tehát három kisebb kategória meghatározásait dolgoztuk bele. Akár kibontjuk a nagyobb 
csoportosításunkat, akár a három fő csoporttal dolgozunk, mind a két esetben egyértelműen lát-
szik, hogy mind az édesapák, mind az édesanyák iskolai végzettsége összefüggést mutat a tanu-
lók olvasásszeretetével: minél magasabb a családban a szülők iskolai végzettsége, annál erősebb  
a tanulók olvasás iránti elköteleződése (4. ábra).
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4. ábra: A szülők iskolai végzettsége és a tanulók olvasásszeretete index Magyarországon (PIRLS 2016, 
átlag, csoportszázalék és standard hiba)

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. Az átlageredmények körüli körök nagy-
sága az adott végzettségű szülővel rendelkező tanulók számával arányos.

A társadalmi csoportok vizsgálata mellett Magyarországon a 80-as, 90-es években került előtérbe a te-
rületi különbségek vizsgálata, az első elemzések a főváros és a vidék olvasási szokásainak hasonlóságá-
ról, illetve különbségéről születtek.40 A rendszerváltást követően teljesedett ki a földrajzi megközelítés, 
és érezték úgy a kutatók, hogy valóban releváns eredmények csak abban az esetben születhetnek, ha 
a kutatásokba a határon túl élő magyarok olvasási szokásainak vizsgálata is bekerül. Ilyen esetekben 
meghatározó volt a magyarországi és a határon túl élő magyarok olvasási és olvasmánybeszerzési szo-
kásai és az olvasási módok között található azonosságok és eltérések elemzése.41 

A PIRLS 2016 adatbázisban szereplő iskolákhoz hozzáfűztük a település típusát. Ez az Or-
szágos kompetenciamérésben alkalmazott négykategóriás felosztás, melyben külön csoportot 
alkotnak a községek, a városok, a megyeszékhelyek és a főváros. Kevés kivételtől eltekintve  
a 4. évfolyamos tanulók a lakóhelyükön járnak iskolába, ezért tekinthető úgy, hogy ez a tanulók 
lakóhelyének településtípusa is. Ezekben vizsgáltuk az olvasási szokásokra, az olvasás szerete-
tére adott tanulói válaszokat. Egyértelműen látszik, hogy a településtípus méretének növeke-
désével, az urbanizáció magasabb szintjével, az infrastruktúra fejlődésével a tanulók olvasás 
iránti igénye megnő (5. ábra). A településméret növekedésével egyértelműen nő az olvasás 
iránti igény, de az index átlagértékeinek különbségei a szomszédos kategóriák között statisztika-
ilag nem szignifikánsak. Az olvasási igény ilyen irányú növekedése akkor is kimutatható marad, 
ha a területi eloszlást az ország régiói szerint vizsgáljuk. Az olvasás szeretete index átlaga Ma-
gyarország egyik legelmaradottabb területén, az Észak-Magyarország régióban a legalacsonyabb 
(9,37) és a Nyugat-Dunántúl régióban mutatja a legmagasabb értéket (9,82), tehát Magyaror-
szág legfejlettebb, szociálisan legerősebb területén.

40 Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség. A magyar társadalom olvasáskultúrája, olvasás- és könyvtárszociológiai 
adatok tükrében. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1998.

41 Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és identitás. A Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtu-
data. Budapest: Lucidus, 2005.
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5. ábra: A településtípus, a régió és a tanulók olvasásszeretete index a 2016-os PIRLS-mérésen  
(átlag, megbízhatósági tartomány, csoportszázalék és standard hiba)

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. 

Ahogyan arra már utaltunk, a PIRLS-mérés és a mérés alapján keletkező adatbázis nem alkalmas 
arra, hogy a mérésben részt vevő tanulók és családjuk szociökonómiai státuszát áttekintő módon 
bemutassa. A PIRLS-mérés esetében elsősorban a tanulók családi környezetének megismeréséről 
van szó, és az így létrehozott meghatározások halmazát legtisztábban a családi háttér kifejezéssel 
lehet visszaadni. Ezek a meghatározások pedig olyan szempontok mentén épülnek fel, amelyek 
oly módon köthetők a tanulók mérésen elért eredményeihez, hogy lehetőséget adnak a telje-
sítmény és az otthoni környezet között fennálló kauzális összefüggések kimutatására. Az otthoni 
környezet hatásának megértéséhez a tanulói kérdőív és a szülők vagy gondviselők által kitöltött 
szülői kérdőív segítségével nyílik lehetőség. A kérdőívek a családok szociális helyzetét jellemző 
számos szempontra nem kérdeznek rá. Nincsenek részletes információink a bevételi forrásokról, 
a jövedelmi viszonyokról és helyzetváltozásokról, illetve ezek következményeiről. Nem ismerjük  
a családok gazdasági aktivitását, tulajdonlási viszonyait, nem látjuk megtakarításaik és adósságaik 
egyenlegét. Nem rendelkezünk pontos leírással fogyasztási szokásaikról és lakhatási körülménye-
ikről. A PIRLS-mérés háttérkérdőívei elsősorban a családban fellelhető, tanulást segítő erőforrá-
sokról szolgáltatnak adatokat. Ezeknek az erőforrásoknak a feltérképezésére azért van szükség, 
mert a korábban elvégzett hazai és nemzetközi kutatások eredményei szerint a tanulók teljesítmé-
nyét leginkább befolyásoló szociális háttérjellemzők a szülők vagy gondviselők szocioökonómiai 
státuszához kapcsolódnak. Meghatározó a szülők iskolai végzettsége, jövedelme, foglalkozása és 
általánosságban a különböző erőforrások (technológiai eszközök, internet, könyvek, gyerekköny-
vek) elérhetősége. Vizsgálatunk során a szociális háttér megismeréséhez, hatásának megértésé-
hez a korábban bemutatott, a tanulást segítő otthoni erőforrások skáláját és a skála segítségével 
kialakított három csoportot használtuk.

A tanulást segítő otthoni erőforrások hatásának alakulását a 2016-os PIRLS-mérés adatai alap-
ján vizsgáltuk. A tanulást segítő otthoni erőforrások szerint képzett három csoportban az olvasás 
szeretete lényeges különbséget mutat: a sok erőforrással rendelkező gyerekek szeretnek a leg-
inkább olvasni, a kevés erőforrással rendelkezők a legkevésbé. Az átmenet kategóriáját jelentő, 
valamennyi erőforrással rendelkező tanulók olvasásszeretete a kevés erőforrással rendelkező ta-
nulókhoz áll közel, a különbség közöttük nem szignifikáns (6. ábra). 

5. ábra: A telepü us, a régió és a tanulók olvasásszeretete index a 2016-os PIRLS-mérésen (átlag, megbízhatósági tarto

6. ábra: A tanulást segítő o honi erőforrások mennyisége és a tanuló olvasásszeretete index (PIRLS 2016, átlag, csoportsz
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6. ábra: A tanulást segítő otthoni erőforrások mennyisége és a tanuló olvasásszeretete index (PIRLS 2016, 
átlag, csoportszázalék és standard hiba)

 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

Megállapítható, hogy a tanulást segítő otthoni erőforrások megléte, a család szociális helyzete 
már 9-10 éves korban jelentős hatást gyakorol az olvasás szeretetére, már ekkor megfigyelhetők 
annak a folyamatnak az első lépései, amelyek később elvezetnek a rétegkötöttség és a különböző 
rétegekhez köthető életmód- és értékrendtípusok szétválásához.

III.2 A család literációs szintje

A témával foglalkozó nemzetközi és hazai szakirodalomban abban a kérdésben egyetértés mutat-
kozik, hogy az olvasóvá válás tekintetében a legerősebb befolyásoló szerepet a család szociokul-
turális és literációs jellemzőinek, a családi környezetnek, az otthon látott példáknak, az otthon-
ról hozott értékeknek, illetve az általános iskola első néhány évében szerzett élményeknek kell 
tulajdonítani.42 Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt is, hogy az iskolához köthető esetleges nega-
tív olvasmányélményeket a családi háttér gyakran kompenzálja, ez a kompenzáció azonban csak  
a megfelelő kulturális hátterű családok esetében tud elég erősnek bizonyulni ahhoz, hogy a ne-
gatív hatások ne vegyék el a gyerekek kedvét az olvasástól. Ezzel szemben az olyan tanulók eseté-
ben, akiknek addigi életében az otthoni könyvtárak használata, a saját mesekönyvek nézegetése,  
a családi mesemondás példa nélkül állt, a családból hozott, az olvasási szokások területén jelentke-
ző hiányosságok leküzdésével az iskola már sokkal nehezebben birkózik meg. Ennek ismeretében 
különösen fontosnak tartjuk, hogy elemzésünkben foglalkozzunk azokkal a háttérkérdésekkel és  
az általuk szolgáltatott adatokkal, amelyek a család és az iskola szerepét vizsgálják.

42 A nemzetközi szakirodalom family literacyként említi a családi írásbeliséget, családi műveltséget, vagyis azt a komp-
lex tevékenységmezőt, amely magába foglalja a család által folytatott olvasási tevékenységet, aminek együttesen 
részese a család, és ami hatását tekintve a család minden tagjára kiterjed.

5. ábra: A telepü us, a régió és a tanulók olvasásszeretete index a 2016-os PIRLS-mérésen (átlag, megbízhatósági tarto

6. ábra: A tanulást segítő o honi erőforrások mennyisége és a tanuló olvasásszeretete index (PIRLS 2016, átlag, csoportsz
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A tanulást segítő otthoni erőforrások megléte (és elemzése) önmagában nem mond semmit 
arról, hogy a tanulók milyen példákat látnak ezeknek az erőforrásoknak a hatékony használatá-
ra, milyen szülői példák jelennek meg előttük, milyen mintákat követnek, amikor céljaik elérése 
érdekében aktiválják ezeket az erőforrásokat. Egyszerűbben fogalmazva: a házi könyvtárak nagy-
ságából lehet következtetéseket levonni a tanulói eredményességre, de ezeknek az ok-okozati ösz-
szefüggéseknek az erősségét nagymértékben befolyásolja az a tény, hogy a szülők – vagy más 
családtagok – hogyan viszonyulnak a rendelkezésre álló erőforrások egyes elemeinek használatá-
hoz, alkalmazásához, és mire tanítják gyerekeiket. Az olvasási szokások vizsgálatakor éppen ezért 
nemcsak azt fontos vizsgálni, hogy a családi könyvtárak vagy a tanulók könyvtára mekkora, hanem 
ezzel összefüggésben arra a kérdésre is választ kell kapni, milyen szerepet játszik a gyerek életében 
a könyv, bír-e, és mekkora presztízsértékkel, illetve a szülők olvasási, könyvvásárlási és -használati 
szokásai milyen mintát nyújtanak a tanulóknak.

A PIRLS 2016 mérés eredményei egyértelmű összefüggést mutatnak a tanulók mérés során 
nyújtott teljesítménye és a családi könyvtár nagysága, illetve a tanuló saját könyveinek száma 
között. Minél nagyobb a tanuló családjának otthoni könyvtára, és minél több saját könyve van  
a tanulónak, annál magasabb pontszámot ért el a mérés alkalmával (7. ábra).43 

7. ábra: Az otthoni könyvek számának kapcsolata a PIRLS-eredményekkel a magyar tanulók esetében 
(PIRLS 2016, átlag, csoportszázalék és standard hiba)

 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

Az otthoni, saját használatú gyerekkönyvek száma nem csak a PIRLS 2016 mérés eredményeivel,  
a tanulók által elért pontszámokkal mutat szoros összefüggést (8. ábra), hanem a tanuló olva-
sásszeretetének indexével is. Minél több kötetből áll a tanuló saját használatú otthoni könyvtá-
ra, annál inkább szeret olvasni, és ez a megállapítás fordítva is igaz: minél kevésbé érdeklődik  
a tanuló az olvasás mint tevékenység iránt, annál kevesebb saját könyve van (9. ábra).

43 Ez az összefüggés általánosságban a PIRLS-jelentésből is ismeretes, a tanulást segítő otthoni erőforrások indexnek 
éppen ezért képezi részét az otthoni könyvek és gyerekkönyvek száma is mint a teljesítménnyel szoros kapcsolatban 
álló változó. Az itt közölt, Magyarországra vonatkozó adatok az eredeti változókról és a teljesítmény kapcsolatáról 
viszont új eredménynek tekinthetők.

7. ábra: Az otthoni könyvek számának kapcsolata a PIRLS-eredményekkel a magyar tanulók esetében (PIRLS 2016, átlag, csoportszázalék és standard hiba)
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8. ábra: Az otthoni gyerekkönyvek számának kapcsolata a PIRLS-eredményekkel (PIRLS 2016, átlag, cso-
portszázalék és standard hiba)

 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

9. ábra: Az otthoni gyerekkönyvek számának kapcsolata az olvasás szeretetével (PIRLS 2016, csoportszá-
zalék és standard hiba)

 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.

A szülői értékmutatás, a szülői példa, a családból hozott minta fontossága, meghatározó szerepe 
egyértelműen kimutatható akkor, amikor a szülők és a tanulók olvasási szokásait hasonlítjuk ösz-
sze. Minél jobban szeretnek a szülők olvasni, annál valószínűbb, hogy a gyerekeik is így tesznek  
(10. ábra).
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10. ábra: A tanuló olvasásszeretete a szülő olvasásszeretetének függvényében (csoportszázalék és stan-
dard hiba, PIRLS 2016)

 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.

A kutatási eredmények beszámolói egyre inkább a család szerepének fontosságára hívják fel a fi-
gyelmet. A felmérésekből tudjuk, hogy a gyerekek olvasási kedve, könyv iránti szeretete leginkább 
a szülői házban látott minták átadása révén alakulhat ki. Az olvasóvá váláshoz azonban nem elég  
a példamutatás, szükség van olyan tudatos szülői tevékenységekre is, mint a meseolvasás, a könyv-
ajándékozás, a folyóirat-vásárlás és a rendszeres könyvtárlátogatás. Egyre több, a literációs hátte-
ret, a kibontakozó írásbeliséget, majd a kialakuló olvasási szokásokat korai életkorban vizsgáló 
kutatás idézi egyetértőleg Robert Escarpit francia irodalomszociológus paradoxonját, mely szerint 
az olvasóvá válás kérdése az iskolába járás előtt dől el.44

III.3 Az iskolai környezet és a tanuló

A szocializáció során az érték- és szokásrend kialakításában, az azokhoz való alkalmazkodás és az 
azok alapján történő orientálódás elsajátításában és ennek egyik részeként az olvasási, könyv- és 
könyvtárhasználati szokások kialakításában a legfontosabb szerepet a család, az otthoni környe-
zet, a szülői példamutatás játssza. Ennek a szerepnek a hatásköre túlmutat önmagán, és érezteti 
szekunder hatását minden olyan esetben is, amikor a szülőkön mint közvetítőkön keresztül, az ő 
segítségükkel kerül a tanuló a művelődés intézményesült formáival kapcsolatba.

A másik nagy értékadó és -közvetítő intézmény az iskola. Nem egyszerűen feladatából adódóan, 
hogy az olvasás és írás világába bevezeti a gyerekeket, hanem azért is, mert az írott irodalom szerepe 
a modern élménytársadalmakban átalakult, és az átalakulás negatív hatásainak ellensúlyaként ér-
tékválasztások és elkötelezettségek megjelenési helye lett, amely a tartós értékek meglétét erősíti.

A tanári szerepvállalás fontossága az általunk vizsgált adatbázis alapján is jól megragadható.  
A tanári magyarázatok mellett az is fontos, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanár 
segítséget adjon a könyvek kiválasztásában. Még fontosabb a tanár részéről az a figyelem és érdek-
lődés, amely nem kizárólag az olvasmány tartalmi elemeire, hanem az azokból, azokról született ta-

44 Escarpit, Robert: Irodalomszociológia – A könyv forradalma. Budapest: Gondolat, 1973.
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nulói vélemények diszkurzív feldolgozására irányul, valamint annak a célnak a megfogalmazása, hogy 
a tanóra ne csak a gondolatok születésének, hanem megosztásának is a helyszíne legyen.

III.3.1 Könyvtár – könyvválasztás

A szülők felelőssége mellett természetesen nem szabad megfeledkezni a gyermekkönyv- és -lap-
kiadókról, valamint a könyvtárakról sem, de tudnunk kell, hogy esetükben az olvasóvá nevelés 
tekintetében közvetett, szekunder hatásról beszélhetünk, hiszen az általuk kiadott vagy kínált fo-
lyóiratok és könyvek elsősorban az általuk szervezett rendezvényeken és nyújtott szolgáltatásokon 
az azokat igénybe vevő szülőkön, a szülői szerepen és értékrenden keresztül jutnak el a gyerekek-
hez.45  Ez a megállapítás ebben az összefüggésben még akkor is helytálló, ha az elmúlt évtizedek 
társadalmi, szakmai és tartalmi változásai olyan multifunkcionális szerepeket rendeltek ezekhez 
az intézményekhez, amelyek a megnövekedett társadalmi érdeklődés révén kora gyermekkortól 
kezdve alakítják, formálják szemléletünket. Túl azon, hogy a könyvtári tér ma már tanulási és kö-
zösségi tér is egyben, a könyvtár azért is fontos, mert az általunk vizsgált életkorban a kölcsönzés 
mint az önálló választás egyik lehetősége motivál, alkalmas a figyelem tartós fenntartására és eb-
ből adódóan az olvasás iránti személyes elköteleződés megteremtésére. A települések eltérő ur-
banizációs foka és a családok jelentős különbségeket mutató szociokulturális és literációs jellem-
zői miatt fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban ilyen formában is kapcsolatba kerüljenek 
a könyvekkel, és ez a kapcsolat felelős döntések meghozatalára és a döntések következményeinek 
mérlegelésére késztesse, összességében nagyobb önállóságra nevelje őket.

Ennek ismeretében sajnálatos tény, hogy a tanulók 28 százaléka nem él az iskolai vagy helyi 
könyvtári kölcsönzés lehetőségével, sohasem kölcsönöz könyveket. A PIRLS-háttérkérdőívekben 
adott válaszok alapján 2011 és 2016 között 8,4 százalékkal csökkent azoknak a tanulóknak az ará-
nya, akiknek az osztálytermében – vagyis ebben az életkorban az egyik legközvetlenebb elérési 
formát jelentő módon – található könyvsarok, ám ez a csökkenés még nem szignifikáns mérté-
kű.46 Ott, ahol a tanulóknak lehetőségük van használni az osztályterem könyvtárát, könyvsarkát,  
a kötetszám az esetek 82 százalékában nem haladja meg az 50 darabot, a kölcsönzés módját tekint-
ve a tanulók 76 százalékának nyílik arra módja, hogy a kiválasztott könyveket otthoni használat-
ra elvigye, otthon olvassa.47 A szülők olvasási szokásai, olvasásszeretet-indexe nem befolyásolják  
a tanulók kölcsönzési gyakoriságát. Más a helyzet, amikor a tanulók kölcsönzési gyakorisága és  
a tanulók PIRLS-teljesítménye között keresünk összefüggéseket: az iskolai vagy könyvtári kölcsönzés 
gyakoriságával egyértelműen nő a tanulók PIRLS-teljesítménye, viszont a leggyengébb azoknak  
a tanulóknak a teljesítménye, akik a leggyakrabban könyvet kölcsönzők csoportjába tartoznak  
(11. ábra), illetve az ő eredményüktől nem különbözik szignifikánsan a könyvet sosem kölcsönző 
tanulóké. A túlcsordulás jelenségének egyértelmű magyarázatára a kérdőívek kérdései és az azok-
ra adott válaszok alapján felelősen nem lehet vállalkozni. A jelenség hátterében éppen úgy állhat  
a rövid kölcsönzési idő és ezzel szoros összefüggésben a gyakori meghosszabbítás, ahogyan azt is 
figyelembe kell venni, hogy a kölcsönzés ténye nem jelenti automatikusan az elolvasás tényét is.

45 Sámuelné Ábrahám Mónika: Olvasásra születni. Könyv és nevelés, 2011, 13. évf., 1. sz. http://folyoiratok.ofi.hu/
konyv-es-neveles/olvasasra-szuletni (2019. 07. 23.).

46 A 2016-os mérésben a tanulók 71,5%-ának (standard hiba: 3,7%) a tanára jelezte, hogy az osztályteremben van 
könyvtár vagy könyvsarok. 2011-ben ez az arány még 79,9% (standard hiba: 2,3%) volt.

47 A 76% (pontosabban 75,8%, standard hiba: 3,8%) azokra a tanulókra vonatkozik, akiknek az osztálytermében van 
könyvtár vagy könyvsarok.

http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/olvasasra-szuletni
http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/olvasasra-szuletni
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11. ábra: A tanuló olvasásszeretete az iskolai vagy helyi könyvtárból való kölcsönzés függvényében  
(PIRLS 2016, átlag, csoportszázalék és standard hiba)

 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

A hazai és nemzetközi szakirodalomban az olvasási szokások vizsgálatának egyik meghatározó, 
terjedelmében is fontos részét képezi annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az olvasók mi-
lyen preferenciák alapján választanak könyveket, és a kiválasztott könyvekhez milyen úton jutnak 
hozzá. A fogyasztói magatartás, a beszerzési útvonalak ismerete abból a szempontból megkerül-
hetetlen, hogy a terjesztők pontosan tudják, milyen vég-, illetve kapcsolódási pontokon, milyen 
felületeken és milyen formában kell megjelenniük ahhoz, hogy a terjesztésre szánt termék széles 
körben ismertté váljon, az olvasóközönséget meg tudják szólítani. Amíg ez a kérdéskör elsősor-
ban a piackutatás területét érinti, addig a könyvolvasók preferenciáinak vizsgálata olyan mélyebb 
elemzésre is lehetőséget ad, mely a vizsgált populáció értékstruktúrájának jobb megértéséhez 
visz közelebb. Az olvasói preferencia mérése a legtöbb esetben három kérdés köré szerveződik: 
(1) a kedvenc műfaj, olvasmánytéma; (2) a leggyakrabban olvasott írók, szerzők és (3) az aktuális 
olvasmány- vagy a legutóbb elolvasott könyvélmény.

A PIRLS-adatbázisokban – tekintettel a vizsgálatba bevont tanulók életkorára – csak korlátozottan 
kereshetünk válaszokat az olvasási preferenciákkal kapcsolatban leggyakrabban megfogalmazott kér-
désekre. Ilyen korú tanulók esetében ugyanis önálló vásárlásról és a beszerzés formáiról nem lehet 
beszélni. Jobban megközelíthető és bejárható terület az önálló választás lehetőségének vizsgálata.48 

A tanuló önálló választásának gyakoriságát vizsgálva 2011 és 2016 között jelentős változás nem 
figyelhető meg: 2011-ben és 2016-ban is a tanulók több mint 60 százaléka állította, hogy leg-
alább heti szinten olyan dolgokat olvas, amiket ő maga választott. A PIRLS-adatbázisok elemzését 
követően nem találtunk szoros kapcsolatot aközött, hogy a tanulók milyen gyakran olvasnak 
önállóan választott könyvet, és az otthon található saját könyvek száma között, ugyanakkor azon 

48 Amikor a tanuló önálló választásáról beszélünk, természetesen nem feledkezünk meg a szülő felelősségéről: a szülő 
felelőssége eldönteni, hogy miben választhat a gyermek, hogyan lehet a választásra felkészíteni, hogyan kell vagy 
nem kell befolyásolni (és sohasem manipulálni), és hogyan lehet – hibáztatás nélkül – a választás következményeiből 
közösen levonni a tanulságokat.
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tanulók körében, akik az mondták, hogy soha nem választanak maguknak olvasnivalót, a legna-
gyobb az aránya azoknak, akiknél otthon legfeljebb 10 gyerekkönyv található. Azok a tanulók, 
akik gyakrabban olvasnak maguk választotta olvasnivalót, több időt töltenek olvasással az isko-
lán kívül egy átlagos tanítási napon (12. ábra). Azoknak a tanulóknak az 53 százaléka, akik soha 
nem választják meg önállóan, hogy mit olvasnak, egy átlagos tanítási napon kevesebb mint 30 
percet tölt olvasással.

 
12. ábra: A tanuló olvasással töltött ideje egy átlagos tanítási napon annak függvényében, hogy milyen 
rendszeresen olvas olyat, amit maga választott (PIRLS 2016, csoportszázalék és standard hiba)

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.

Életszerű, tapasztalati és egyben logikus következtetés lenne azt állítani, hogy a tanulók annál 
jobban szeretnek olvasni, minél gyakrabban olvasnak olyan könyveket, szövegeket, amiket maguk 
választanak. A PIRLS háttérkérdőíveinek elemzése ilyen következtetés levonását nem teszi lehe-
tővé, ugyanis a rendelkezésre álló adatbázisok alapján csak azt tudjuk, hogy a tanulók milyen 
gyakran veszik kézbe az olvasnivalójukat, arra nem kapunk választ, hogy az olvasmányaik között 
milyen arányban található az, amit ők választottak maguknak. A tanulók PIRLS-eredményeire  
– sem a teljes teszten, sem az élményszerző vagy az információszerző szövegen elért pontszámok 
esetében – nincs hatással az, hogy a tanuló milyen gyakorisággal olvas olyan szöveget, amelynek 
olvasásába saját elhatározásából fogott bele. Az viszont megállapítható, hogy azoknak a tanulók-
nak, akik az önállóan választott olvasmányok kérdésére „soha vagy majdnem soha” választ adtak, 
az eredményeik mindig szignifikánsan alacsonyabbak a többiekénél, de nem szabad elfelejteni, 
hogy ebbe a csoportba tartoznak azok a tanulók is, akik nemcsak maguk választotta könyvet nem 
olvasnak rendszeresen, hanem másfélét sem, ami már önmagában nyilvánvalóan negatívan hat  
a szövegértési képességükre.

III.3.2 Az olvasásra fordított idő

Az olvasási szokások vizsgálatára – erre a hazai és nemzetközi gyakorlatban is találunk példát – 
gyakran átfogóbb, a kultúra egészét vagy a társadalmi időstruktúra jellegzetességeit megfigyelő 
kutatások keretében kerül sor. Az olvasási szokások vizsgálata sokszor részét képezi annak a tö-
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rekvésnek, hogy megismerjük az adott kultúrközösség értékrendjét, illetve annak a szándéknak, 
hogy a gazdasági fejlettség mutatói mellett képet kapjunk a társadalom jóllétéről (well being).  
E vizsgálatoknál mind a munka, mind a szabadidő esetében szempont a „jól eltöltött idő”.

Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb figyelmet kap a „time-crunch” jelensége, ami egyszerre 
jelenti a mindennapi élet megszervezésének szaporodó problémáit, az idő hiányát, az így beszű-
külő lehetőségeket és az élet különböző területein (munka, magánélet) keletkező elvárások össze-
egyeztetésének fokozódó nehézségeit.

A PIRLS-mérések során keletkezett adatbázisok nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel a kér-
dőíveket kitöltő tanulók esetében tevékenységszerkezet-kutatásokat vagy időmérleg-vizsgálatokat 
végezzünk. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok elemzése lehetőséget ad arra, hogy megvizs-
gáljuk, milyen összefüggés van a mérés során elért eredmények és az olvasással töltött idő között, 
hogyan gondolkodnak a tanulók az olvasásra szánt időről, és gondolkodásukat milyen mértékben 
befolyásolja az olvasás szeretete.

Az olvasáskultúra állapotát és állapotváltozásait nyomon követő vizsgálatok az 1970-es évek-
ben rögzítették először, hogy a magyar társadalom csökkentette olvasmányainak mennyiségét és 
az olvasásra fordított időt. Az azóta elvégzett kutatások visszatérő megállapítása, hogy az olvasás 
klasszikus, alapos, megfontolt és időigényes módja kisebb teret kap, mint korábban. Ha szélesebb 
értelemben beszélünk olvasásról, akkor nem egyszerűen az olvasással töltött idő visszaszorulásá-
ról beszélhetünk, hanem az olvasás módjának és tartalmának a megváltozásáról. Az infokommu-
nikációs eszközök megjelenése és használatuk terjedése az olvasás (és írás) újfajta használatát is 
jelenti: az SMS, az e-mail, a chat, a fórum- és blogbejegyzések és a hozzájuk fűzött kommentek új 
műfajokat, új stílust hoztak létre.

Az olvasás klasszikus formájának visszaszorulása már az általunk vizsgált korcsoportban is 
megfigyelhető (13. ábra). Az olvasással töltött idő és annak változása az eredményesség szem-
pontjából kiemelten fontos. A mérésben részt vevő 4. évfolyamos tanulókat megkérdezték arról, 
hogy mennyi időt töltenek olvasással az iskolán kívül egy átlagos tanítási napon. A válaszokból 
kiderül, hogy a diákok 2011-ben több időt töltöttek olvasással a tanítási napokon, mint 2016-ban. 
A legalább 1 órát olvasással töltő tanulók létszáma csökkent, a kevesebbet olvasóké növekedett.  
A két középső kategóriába tartozó tanulók aránya együttesen nem változott lényegesen, még min-
dig valamivel több, mint a tanulók fele sorolható ide (56%).

13. ábra: Az olvasással töltött idő egy átlagos tanítási napon 2011-ben és 2016-ban a magyar tanulók 
körében (százalékos arány és standard hiba, PIRLS 2011 és 2016)
 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.
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A mérésben részt vevő tanulókat arról is megkérdezték, szeretnék-e, ha több idejük jutna az ol-
vasásra. A tanulók válaszaiból azt láttuk, hogy kapcsolat van az olvasásra fordított valós idő és 
aközött, hogy a tanulók mennyi időt szeretnének olvasással tölteni. Akik szeretnének több időt 
olvasással tölteni, azoknál jellemzőbb, hogy már így is sokat olvasnak (14. ábra). A két kérdés 
között érzékelhető összefüggést nagyrészt az olvasás szeretete közvetíti: aki szeret olvasni, az so-
kat olvas, és még többet szeretne, aki nem, az megelégszik a lehetőségeivel, és nem keresi rá  
az alkalmat. Az olvasás szeretetére vonatkozó index értéke mindkét csoportosítás szerint szignifi-
káns mértékben növekvő tendenciát mutat.

14. ábra: Az olvasással töltött idő és a több olvasásra való igény kapcsolata (százalékos arány és standard 
hiba, PIRLS 2016)
 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.

A tanulói kérdőív nem tér ki annak részletezésére, hogy ebből az időből mennyit tesz ki az iskolai 
felkészüléssel kapcsolatos olvasás, és mennyit olvasnak a tanulók a szabadidejükben – mindkét te-
vékenység jelentős fejlesztő hatással bír a szövegértési képességekre. Ennek bizonyítékaként egyér-
telmű kapcsolat mutatható ki az olvasásra szánt idő és a PIRLS-teljesítmény között: minél többet 
olvas a tanuló, annál jobb a szövegértési képessége (1. táblázat). Az eredményesség szempontjából 
fontos két határpont a 30 perc és a 2 óra. A két középső csoport eredménye (30 perctől 1 óráig és  
1 órától 2 óráig) lényegében megegyezik, a kevesebb mint 30 percet olvasással töltő tanulók teljesít-
ménye szignifikánsan gyengébb, míg az idejükből 2 órát vagy annál többet olvasásra fordító tanulók 
voltak a mérés során – bár nem szignifikáns mértékben – a legeredményesebbek.

1. táblázat: Az olvasással töltött idő és a PIRLS-eredmények kapcsolata (PIRLS 2016)
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III.3.3 A pedagógus szerepe és az iskolai olvasmányok

Gyakorlatilag az 1960-as évek közepétől (Mándi Péter 1964-es országos felmérését követően) nap-
jainkig tartó vita folyik arról, hogy mi az, ami esztétikai-irodalmi szempontból értéknek tekinthe-
tő, ezekkel az értékekkel milyen életkorban és milyen formában kell a tanulóknak találkozniuk, és 
ezeknek az értékeknek a közvetítésében mekkora szerepet kell vállalniuk az úgynevezett kötelező 
olvasmányoknak, milyen szerepet játszik a kötelező olvasmányok „avíttsága” a fiatalabb korosztályok 
olvasástól való elfordulásában. Ez a vita az elmúlt évtizedekben ritkán jutott nyugvópontra, egyes 
korszakaiban sajátos lenyomatai keletkeztek (például az 1990-es évek végén a rövidített, kivonatos 
kötelező olvasmányokat tartalmazó könyvek, olvasónaplók megjelenése a könyvpiacon), míg a tár-
sadalmi változások, a technológiai fejlődés és a gyakran globális kulturális jelenségek újabb és újabb 
impulzussal látták el a vitázó feleket. Legutóbb a Harry Potter-jelenség (J. K. Rowling szeptológiájának 
sikere) mutatott rá, hogy nem kizárólag terjedelmi okokra vagy időmérleg-problémákra vezethetők 
vissza az olvasási szokások terén már gyermekkorban is tapasztalt negatív jelenségek: az olvasás 
mennyiségének és intenzitásának csökkenése, a könyvektől való elfordulás. Sokkal fontosabb befo-
lyásoló ereje van annak, hogy egy-egy szerző és műve mennyire képes megragadni az olvasói kép-
zeletet, egyszerűbben fogalmazva: a korosztályi érdeklődés sajátosságait figyelembe véve mennyire 
akar és tud ezeknek a sajátosságoknak megfelelni.

A pedagógus ebben az esetben egy olyan közvetítő médium, akinek a tevékenysége abban vizs-
gálható, hogyan tudja felkelteni és fenntartani a gyerekek olvasás útján szerezhető élmények iránti 
érdeklődését akkor, amikor ez gyakorlatukká válik. A PIRLS-adatbázisok elemzéséből kiderül, hogy 
a pedagógusok 59 százaléka saját belátása és véleménye alapján legalább az órák felében olyan 
olvasmányt ad a gyerekeknek, ami érdekli őket. Ennek a megállapításnak a kétirányúsítását je-
lenti a tanulók azonos kérdésben megfogalmazott véleményével való összevetés: a pedagógusok 
által adott válaszokat a diákoktól kapott válaszok alátámasztják. Az eltérő irányból érkező, egymást 
megerősítő vélemények elsősorban azért fontosak, mert az olvasás szeretetét egyértelműen be-
folyásolja az, hogy a tanár milyen olvasnivalót ad a tanulóknak: minél érdekesebb olvasnivalót 
kapnak, annál magasabb az olvasásszeretet-indexük (15. ábra). Az erre vonatkozó kérdésre adott 
válaszok alapján képzett tanulócsoportok között az index átlaga szignifikáns mértékű (majdnem 
félszórásnyi) különbséget mutat.

15. ábra: Az olvasás szeretete index átlaga és a csoportszázalék attól függően, hogy a tanuló mennyire értett 
egyet azzal, hogy a tanárától érdekes olvasnivalókat kap (átlag, csoportszázalék és standard hiba, PIRLS 2016)
 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.
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Ahogy azt korábban jeleztük: az olvasás mindenkor egy sajátos, mással alig pótolható szellemi tré-
ning, amely számos ponton és összefüggésben – az általunk vizsgált életkorban pedig feltétlenül –  
a személyiség fejlődésének és formálódásának egyik legfontosabb eszköze. Az olvasás aktív tevé-
kenység, amely megdolgoztatja a fantáziát, erősíti a gondolkodás gyakorlatát, a kreativitás fejlesz-
tésének forrása. Vagyis minden elolvasott mese, történet vagy könyv hozzájárul a világ pontosabb 
észleléséhez, az árnyalatok felismeréséhez, alternatívákban való gondolkodásra ösztönöz, ami el-
engedhetetlen az úgynevezett  hálózatos gondolkodáshoz, vagyis a bonyolult szellemi feladatok 
megoldásához. Mindennek kiteljesítését jelentik azok a pedagógiai gyakorlatok, feldolgozási eljá-
rások, amelyek különböző formában arra törekednek, hogy a tanulók olvasás útján szerzett élmé-
nyei megszólaljanak, önálló tanulói vélemények formálódjanak belőlük, amelyeket megosztanak 
egymással, ha szükséges, ütköztetnek, de mindenképpen diszkurzív módon dolgoznak fel.

A PIRLS-adatbázisok másodelemzése nyomán kijelenthető: a tanórai vagy a tanórákon kívüli 
feldolgozási eljárások a pedagógiai praxisban kitüntetett szerepet töltenek be, mert a tanulók job-
ban szeretnek olvasni, ha úgy érzik, a tanáruk bátorítja őket arra, hogy megosszák gondolataikat 
arról, amit olvastak (16. ábra). Az erre irányuló kérdésre adott tanulói válaszokhoz rendelhető 
tanulócsoportok indexátlagai között látható különbségek mind szignifikánsak. Az olvasás szerete-
tére az is pozitív hatással van, ha a tanár a tanórán kérdezi meg, hogy a tanulók miről olvastak.  
Az olvasás szeretete index átlagértékei mérsékelt emelkedést mutatnak annak függvényében, 
hogy milyen rendszeresen beszélhetnek a tanulók az órán arról, amiről olvastak. A heti és havi 
rendszeresség esetén nincs lényeges különbség az olvasás szeretetében, de a napi szintű beszél-
getés esetén az index értéke szignifikánsan magasabb, ahol pedig ez szinte teljesen hiányzik, ott 
szignifikánsan gyengébb. A tanárok 46 százaléka napi rendszerességgel megbeszéli a tanulókkal, 
hogy miről olvastak, 10 százalékuk viszont soha.

16. ábra: Az olvasás szeretete index átlaga és a csoportszázalék attól függően, hogy a tanulók mennyire 
értenek egyet azzal, hogy a tanáruk bátorítja őket az olvasottakkal kapcsolatos gondolataik megosztásá-
ra (átlag és standard hiba, PIRLS 2016)

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

6

8

10

12

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

 é
rt

ék
e 

xedni eteterezssásavlo kólunat A

10,1 (0,1)

8,4 (0,1)
8,7 (0,1)

9,4 (0,1)

Nagyrészt nem 
értek egyet

Inkább nem értek 
egyet

Inkább egyetértek Nagyrészt 
egyetértek

5,2% (0,4%) 8,5% (0,6%) 30,6% (0,9%) 55,6% (1,3%)



III. EREDMÉNYEKOLVASÁSI SZOKÁSOK A PIRLS-EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

34

Az IKT eszközök fejlődésének következtében a digitális világ egyre mélyebbre hatol le a társadalom 
szöveteibe, a társadalom egyre szélesebb területeit hálózza be, és válik működésének és működ-
tetésének meghatározó elemévé. Az információs társadalom korában – bizonyos határok között – 
az egységes alapműveltség fontossága relativizálódik, miközben a tanulói érdeklődés, az egyéni 
képességek és jártasságok hangsúlyosabbá tétele, a személyes értékek kiemelése és az ezek se-
gítségével megvalósuló motiválás olyan hajtóerő marad, amely nagyságrendekkel hatékonyabbá 
tudja tenni az oktatást. Ez az elmozdulás a differenciálás kérdésének irányába mutat. A PIRLS hát-
térkérdőíveinek felhasználásával a differenciálás kérdése csak a módszer esetében vizsgálható,  
a tartalmi differenciálásra és a differenciálás eszközeire nem lehet kitérni. A módszerek eltérő 
megválasztását a tanulók PIRLS-teljesítményével és a tanulók olvasási magabiztosságával össze-
vetve két megállapítást tehetünk: az, hogy a pedagógus a tanulóknak milyen rendszeresen ad 
az egyéni olvasási készségeiknek megfelelő olvasnivalót, egyrészről nincs kimutatható hatással  
a tanulók olvasási magabiztosságára, másrészről nem egyértelmű a tanulók PIRLS-teljesítményére 
gyakorolt hatása (17. ábra).

17. ábra: A 2016. évi PIRLS-teljesítmény átlaga és a csoportszázalék annak függvényében, hogy a tanár 
milyen rendszeresen ad a tanulóknak olyan olvasnivalót, amely megfelel egyéni olvasási készségeiknek 
(átlag, csoportszázalék és standard hiba, PIRLS 2016)
 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos. 

III.3.4 Az olvasás célja

Az adatbázisok másodelemzése, a tanulói, tanári és szülői kérdőívekben adott válaszok áttekintése 
során elsősorban arra törekedtünk, hogy olyan, a nemzetközi és hazai felmérési jelentésekben, 
szaktanulmányokban, monográfiákban tett megállapításokat vizsgáljunk, amelyek már a közgon-
dolkodás részévé váltak, közhelynek számítanak. Ezeknek a megállapításoknak a helyét, valóság-
tartalmát és igazolhatóságát kerestük a PIRLS 2016 mérésbe bevont korcsoport esetében. Az egyik 
legfontosabb ilyen állítás, hogy a Z generáció esetében az információszerző olvasás fokozatosan 
előtérbe kerül az élményszerző olvasással szemben. A másik megállapítás pedig ebből következik: 
a tanulói eredményességet az információszerző olvasás jobban befolyásolja, mint az élmény-
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szerző. A PIRLS 2016 mérésbe bevont tanulók válaszai és eredményei nem támasztják alá ezeket  
a szakirodalomban olvasható észrevételeket.49

Az információszerző és az élményszerző olvasási szokásokat vizsgáló kérdésekre a gyerekek 
hasonlóan válaszoltak, az információszerző tevékenység térnyerése ebben a korosztályban nem 
figyelhető meg. A tanulók hasonló arányban olvasnak utána annak, ami érdekli őket, illetve olvas-
nak saját szórakozásukra. Eltérés csak abban az esetben észlelhető, ha a rendszeresség kérdését 
is megvizsgáljuk: többen olvasnak információszerzés céljából napi, illetve havi rendszerességgel, 
mint élményszerzés céljából, és kevesebben vallották azt, hogy szinte soha, de ezek a különbségek 
a százalékértékek között hibahatáron belül esnek.

Ha hozzárendeljük a csoportokhoz az élményszerző és információszerző szövegen elért átlag-
eredményüket, akkor kiderül, hogy a magyar tanulók minden tanulói csoportban valamivel jobb 
eredményt értek el az előbbi esetében, bár a különbség általában nem szignifikáns. Az élmény-
szerző olvasás gyakorisága erősen korrelál a szövegértési képességekkel, míg az információszerző 
olvasás esetében ez a kapcsolat nem egyértelmű. Azoknak az eredménye a leggyengébb, akik 
soha vagy szinte sohasem olvasnak információszerzés céljából, ugyanakkor nem teljesítettek ná-
luk sokkal jobban azok, akik szinte mindennap szánnak időt arra, hogy utánanézzenek azoknak  
az információknak, amelyek érdeklik őket. A heti és havi rendszerességgel információszerzés céljá-
ból olvasók egyformán teljesítettek, azonban szignifikánsan jobbak az eredményeik azoknál, akik 
ezt napi szinten teszik, még az információszerző szövegeken is (18–19. ábra).

 
18. ábra: Az információszerző olvasás gyakorisága és a teljesítmény közti kapcsolat (PIRLS 2016, átlag, 
csoportszázalék és standard hiba)

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

49 Az általunk is vizsgált korcsoport olvasási szokásainak és olvasási céljainak megváltozásával több írásában is foglalko-
zik Gombos Péter: Gombos Péter: Még egyszer a digitális bennszülöttek olvasási szokásairól. Új Pedagógiai Szemle, 
2015, 65. évf., 7–8. sz., 97–101; Gombos Péter – Hevérné Kanyó Andrea – Kiss Gábor: A netgeneráció olvasási 
attitűdje: 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai. Új Pedagógiai 
Szemle, 2015, 65. évf., 1–2. sz., 52–66.
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19. ábra: Az élményszerző olvasás gyakorisága és a teljesítmény közti kapcsolat (PIRLS 2016, átlag, cso-
portszázalék és standard hiba)

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

Mivel a fentiekben a két kérdést külön vizsgáltuk, az eddigi adatokból nem derül ki, hogy meny-
nyien vannak azok a tanulók, akik csak élményszerző vagy csak információszerző céllal olvasnak, 
esetleg mindkettő vagy egyik sem jellemző rájuk. A tanulók 84,1 százaléka vallotta, hogy legalább 
havonta olvas a saját szórakozására és információszerzés céljából is, ezért az olvasás gyakorisága 
és célja alapján öt csoportra osztottuk a tanulókat a következők szerint:

• Hetente mindkét céllal olvas, aki mindkét kérdésre azt válaszolta, hogy mindennap vagy 
legalább hetente egyszer-kétszer olvas.

• Hetente élményszerző céllal olvas, aki mindennap vagy hetente egyszer-kétszer olvas a saját 
kedvtelésére, és havonta egyszer-kétszer vagy soha nem olvas utána annak, ami érdekli.

• Hetente információszerző céllal olvas, aki mindennap vagy hetente egyszer-kétszer utánaolvas 
annak, ami érdekli, és havonta egyszer-kétszer vagy soha nem olvas a saját szórakozására.

• Havonta olvas valamilyen céllal, aki az egyik kérdésre a havi rendszerességet jelölte meg,  
a másikra pedig a havi egy-két alkalmat vagy a soha kategóriát.

• Szinte soha nem olvas, aki mindkét kérdésre a soha kategóriát jelölte meg.

Ezt a csoportosítást alkalmazva kiszámoltuk a százalékos eloszlást és a PIRLS-eredmények cso-
portátlagát. Az így kapott eredmények még hangsúlyosabbá teszik korábbi megállapításunkat:  
a vizsgált korosztálynál az eredményességgel erősebb kapcsolatot mutat az élményszerző céllal 
történő olvasás. A heti rendszerességgel olvasók közül a túlnyomórészt információgyűjtő tanuló-
kat összehasonlítva az élményszerző olvasást előnyben részesítőkkel a szövegértési teljesítmény 
esetében a képzeletbeli olló látványosan megnyílik (20. ábra).
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20. ábra: A leggyakoribb olvasási cél, annak gyakorisága és a teljesítmény közti kapcsolat (PIRLS 2016, 
átlag, csoportszázalék és standard hiba)
 

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A körök területe az adott csoportba 
tartozó tanulók számával arányos.

Röviden azt mondhatjuk: az olvasás céljában az általunk vizsgált korosztály esetében nincs lényeges 
különbség, közel ugyanannyian és ugyanolyan rendszerességgel olvasnak információ- és élményszer-
zés céljából. Az élményszerző olvasás erős pozitív kapcsolatot mutat a szövegértési képességekkel,  
az információszerző olvasás gyakorisága viszont (azon túl, hogy a nem olvasók eredményei természe-
tesen ez esetben is gyengébbek) nincs kapcsolatban a szövegértési képességekkel.

III.3.5 A könyv presztízsértéke és az olvasás szeretete

Az emberiség történetében a hangjelölő betűírás háromezer éves múltra tekint vissza, viszont  
a betűírás és -olvasás korabeli, majd későbbi elterjedtségéről a kutatók inkább csak becslésekkel 
rendelkeznek. Az ókorban a legfejlettebb területeken az írástudók aránya a felnőtt lakosság kö-
rében nem haladta meg a 20 százalékot. Az írás-olvasás ismerete, tudása már az antik világban 
is tiszteletet váltott ki, annak ellenére, hogy az antik nyelvi kultúra minden területét a szóbeli-
ség határozta meg. A kézzel írt, később már nyomtatott könyv presztízse a mai napig táplálkozik  
az írás-olvasás ismerete iránt érzett ókori tiszteletből. Míg néhány évtizeddel ezelőtt elsősorban 
az infokommunikációs eszközök okozta kihívások miatt ennek a presztízsértéknek a csökkenéséről 
beszélhettünk, napjainkban a nyomtatott könyv ismét reneszánszát éli. A PIRLS által vizsgált 9-10 
éves tanulók esetében az a kérdés tud kapaszkodót adni, amely a könyv „ajándékértékére” kérdez 
rá. A tanulók több mint 72 százaléka örül annak, ha könyvet kap ajándékba, ilyen értelemben 
azt mondhatjuk, a PIRLS által vizsgált 9-10 éves tanulók esetében a könyv presztízsértéke magas.

Ezzel összefüggésben érdemes felhívni a figyelmet arra az érdekes jelenségre, amit a legtöbb 
hazai és nemzetközi kutatás a könyvek vásárlásával, ajándékozásával és a könyvek birtoklásával 
kapcsolatosan megemlít és igazol. A gyerekek számára a könyvek birtoklása mindig nagyobb je-
lentőséggel bír, mint a felnőttek számára. A könyvvásárlást vizsgáló, a felnőtt népesség körében 
végzett kutatások jelentős különbséget mutatnak attól függően, hogy az adott háztartásokban 
van-e gyerek, vagy sem.50 A gyermekes háztartásokban ugyanis a könyvet vásárló felnőttek aránya 
jelentősen magasabb, mint a gyermektelenekben. Ebből a jelenségből azt a következtetést lehet 

50 Péterfi Rita: Az életünket meghatározó rejtett kulturális összefüggésekről. A felnőttek és az olvasás. http://www.fszek.
hu/?tPath=/view/&documentview_type=save&documentview_site=6063&documentview_id=24471 (2019. 07. 23.).
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levonni, hogy a szülők – ha maguk akár nem is minden esetben olvasó emberek – sok esetben 
igyekeznek a gyerekeknek olyan közeget teremteni, ahol találkozhatnak a könyvvel, az olvasással. 
Ezt a jelenséget a házi könyvtárak méreteinek, kötetszámainak vizsgálatakor is ki lehet mutatni: 
ilyen vizsgálat során kisebb különbségek vannak a felnőtt népesség és a gyermekes családok házi 
könyvtárának méretei között, de szinte mindig a gyermekes családoknak van nagyobb saját könyv-
táruk.51 Feltételezhető, hogy ha több könyv van otthon a gyermekes családokban, az éppen a gye-
rekeknek, az egy háztartásban élők nagyobb számának köszönhető.

Az olvasási szokások átalakulásának, így az olvasás iránti szeretet változásának hátterében első-
sorban az az össztársadalmi, az élet minden területén érzékelhető jelenség áll, hogy amíg korábban 
kevesebb inger jutott el hozzánk, és annak befogadására hosszabb idő állt rendelkezésünkre, ma 
életünk bármely szegmensében megszámlálhatatlanul több forrásból kapunk rövid, de lényegre törő 
impulzusokat. Napjainkban a kommunikáció és az információ áramlása egy olyan kapcsolatrendszer-
re támaszkodik, amely minden korábbinál nagyobb mértékben növekszik, intenzívebb és gyorsabb, 
miközben ezek a jellemzők társadalmi elvárásként is megfogalmazódnak. Az általunk vizsgált korosz-
tály már abba nőtt bele, hogy minden mozog, változik, hangot ad és vibrál körülötte, jelen van, és jelt 
ad. Tanulmányunkban több olyan szempontot és körülményt vizsgáltunk, amely akár önmagában, 
akár másokkal együtt, egymást erősítve meghatározó szerepet játszik az olvasási szokások kialakí-
tásában, folyamatos formálásában. Ezeknek a szokásoknak mintegy végső eredményeként, végső 
összegzéseként értelmezhető az olvasás szeretete, ennek a szeretetnek a változása.

A tanulók olvasásszeretete index kategóriaváltozójának eloszlását vizsgálva a kutatásba bevont 
korosztályban tapasztalható változások abba az irányba mutatnak, amely az utóbbi években elvég-
zett kutatásokra hivatkozva a korábban jelzett negatív tendenciák lassulásáról, stagnálásáról, a po-
zitív elemek bővüléséről és rendszerbe szerveződéséről számolnak be (21. ábra). Természetesen  
az elmúlt évek állapotleírásait fordulópontnak értelmezni, a jelenségeket a negatív tartományból 
a pozitívba sorolni felelőtlenség lenne. Az internet, a digitális média, az elektronikus formában ke-
letkező és terjedő információ (hírek és álhírek, hitek és tévhitek), illetve általában a mind szélesebb 
területen jelentkező digitalizáció olvasásra gyakorolt hatása olyan változásokat indukál, amelyeknek 
a következményei jelen ismereteink alapján nem jósolhatók meg biztonsággal és felelősséggel.

21. ábra: A tanulók olvasásszeretete index kategóriaváltozójának eloszlása 2011-ben és 2016-ban

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.

51 Péterfi Rita: Az életünket meghatározó rejtett kulturális összefüggésekről. A felnőttek és az olvasás. http://www.fszek.
hu/?tPath=/view/&documentview_type=save&documentview_site=6063&documentview_id=24471 (2019. 07. 23.).
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Ha a várható tendenciákat illetően jóslatokba nem bocsátkozhatunk is, azt leszögezhetjük, hogy  
az olvasás szeretete index 2011 és 2016 közötti változása alapján azoknak a tanulóknak az ará-
nya, akik nem szeretnek olvasni, szignifikánsan nem változott, továbbra is a tanulók megközelítő-
leg ötöde tartozik ebbe a kategóriába. Ez a kategória – legalábbis a puszta számok alapján – nem 
mutat érdemi átjárhatóságot az index másik két kategóriájával. Érdemi átlépés, szignifikáns el-
mozdulás az olvasást kedvelő tanulók két csoportja között van, és az átjárás iránya egyértelmű-
en kedvező: az olvasás szeretetét megjelenítő kategóriák közötti mozgás a valamennyire szeret 
olvasni irányából a nagyon szeret olvasni irányába mutat. Röviden és talán kicsit kritikusan: azok 
az erőfeszítések, amelyek az elmúlt évtizedben az olvasás népszerűsítését szolgálták, az olvasás 
előnyeire igyekeztek felhívni a figyelmet, elsődlegesen azt a csoportot tudták megszólítani, an-
nak a csoportnak tudtak megerősítést adni, amelyik egyébként is mutatott már valamilyen elkö-
teleződést. Az olvasástól elzárkózó tanulók esetében – vagy ebben a korosztályban talán helye-
sebb elzártakról beszélni – még nem lehet eredményekről beszámolni, pedig ennek a csoportnak  
a megszólítása és hatékony, tartós bevonása az olvasók közösségébe elengedhetetlen feltétele an-
nak, hogy az évtizedek óta tartó negatív folyamatokról szólva valódi fordulópontról beszélhessünk.



IV. ÖSSZEGZÉSOLVASÁSI SZOKÁSOK A PIRLS-EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

40

IV. ÖSSZEGZÉS

Írásbeliségünk abszurd módon merül el a digitális kultúrában: miközben hihetetlen gyorsasággal 
rohanunk az elsődleges írásbeliség hagyományos válfajától a másodlagos írásbeliség korába, úgy 
nyitunk meg új távlatokat, lépünk át korszakhatárokat, hogy az olvasás, az olvasási szokások vizs-
gálatának területén fontos, de megoldások nélküli, megválaszolatlan kérdéseket hagyunk magunk 
mögött. Ez az életvilágunk mind több területén felismerhető jelenség elsősorban annak köszönheti 
létezését, hogy amíg korábban az olvasási szokások vizsgálatakor az olvasáskultúra mennyiségi és 
minőségi paramétereiben bekövetkezett elmozdulások észlelésére és rögzítésére elegendő idő állt 
rendelkezésre, addig az elmúlt 15-20 évben olyan változások történtek, amelyek alapvetően változ-
tatták meg az íráson-olvasáson alapuló társadalmak eszköz- és viszonyrendszerét. Az információs és 
kommunikációs technológia ilyen ütemű fejlődésének következtében a következmények, hatások 
egzakt ismertetése problémássá válik, s csak a tendenciákat sejtető pillanatfelvételek születnek.52

Tisztában kell azzal lenni, hogy az információs és kommunikációs technológia birodalmát csak 
úgy lehet valóban hitelesen kutatni, a digitális korszak kódjait csak úgy lehet megszerezni és értő 
módon felhasználni, ha azokat tanulmányozzuk, azok szokásait, viselkedését és értékrendjét akar-
juk megérteni, akik a digitális szakadék aktív oldalán állnak, vagyis – a szakirodalomban használt 
kifejezéssel élve – a digitális bennszülöttek egyre fiatalabb korosztályainak vizsgálatával. Ennek 
okán éreztük komoly lehetőségnek, hogy egy olyan adatbázis segítségével kereshettünk kérdése-
inkre válaszokat, amely a 10 éves korosztály olvasási szokásaiba enged betekintést.

A PIRLS-eredmények és az olvasási szokások kapcsolatát vizsgáló kutatásunk során megtett útról, 
annak legfontosabb állomásairól folyamatosan közvetítettünk: részeredményeink megjelentek a Köz-
nevelési Elemzési Jelentések számaiban, és előadások formájában is összefoglaltuk tapasztalatainkat.53

Kutatásunk empirikus gerincét a PIRLS-adatbázis jelentette. Létező adatbázisok esetében, másod-
elemzések során számolni kell az eljárás deficites jellemzőivel: a válaszadók életvilága nem válik meg-
közelíthetővé, nincs mód új kérdések bevezetésére és ily módon a téma szélesebb kontextusba helye-
zésére – de célunkat nem is így fogalmaztuk meg. Arra törekedtünk, hogy összevetéseket végezzünk, 
olyan metszéspontokat találjunk, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a témában az elmúlt két év-
tizedben született és részben a közgondolkodás részévé vált megállapításokra reagáljunk. Célunk nem  
az volt, hogy a közbeszéd részét alkotó kijelentések cáfolatát vagy megerősítését adjuk, hanem az, hogy 
az általunk vizsgált korosztály irányából kitekintve mutassuk be egyes tendenciák meglétét vagy éppen 
hiányát, azaz hogy a szakemberek által sokszor ismételt és gyakran negatív előjellel ellátott folyamatok 
mennyire érzékelhetők, mennyire vannak jelen ebben a fiatal korosztályban.

A kutatás legfontosabb eredménye, hogy találtunk a célunk megvalósítására alkalmas csatlako-
zási pontokat. Láthattuk, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalomban leggyakrabban vizsgált de-
mográfiai és szociokulturális jellemzők már ebben a korosztályban is működésbe lépnek, és a ko-
rábbi tapasztalatokhoz hasonlóan fejtik ki hatásukat. Az olvasási szokások kialakításának elsődleges 
terepe a család, miközben az iskola és azon belül a pedagógus szerepe is fontos, érdemi módon 
tudja erősíteni vagy akár gyengíteni a családból hozott attitűdöket. Találtunk olyan negatív jeleket, 
amelyek már ebben a korosztályban is mérhetővé válnak, például az olvasásra fordított idő csök-
kenése. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy vannak olyan, az idősebb korosztályoknál egyértelművé 
váló jelenségek, amelyek itt még nem fedezhetők fel: miközben az olvasás mint társadalmi jelenség 

52 Ezt a folyamatot mélyinterjúkon keresztül elemzi: Gereben Ferenc: Hagyományos és/vagy digitális olvasás? Könyvtá-
ri Figyelő, 2012, 58. évf., 3. sz., 503–523. http://ki2.oszk.hu/kf/2012/10/hagyomanyos-esvagy-digitalis-olvasas-egy-
interjus-vizsgalat-eredmenyeibol1/ (2019. 07. 23.).

53 A Köznevelési Elemzési Jelentések elérhető az Oktatási Hivatal honlapján: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/
jelentesek. A kutatás eredményeit bemutatták a XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencián (Budapest, 2018) 
és a XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencián (Szeged, 2018).

http://ki2.oszk.hu/kf/2012/10/hagyomanyos-esvagy-digitalis-olvasas-egy-interjus-vizsgalat-eredmenyeibol1/
http://ki2.oszk.hu/kf/2012/10/hagyomanyos-esvagy-digitalis-olvasas-egy-interjus-vizsgalat-eredmenyeibol1/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/jelentesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/jelentesek
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egyre inkább kétarcúvá válik, hagyományos formái mellett egyre nagyobb teret hódítanak a digitális 
olvasásmódok, a vizsgált tanulók esetében ez nem jelenti azt, hogy az informálódási szokások között 
az információszerzés interperszonális, valamint hagyományos írásos forrásai ne játszanának fontos 
szerepet, és háttérbe szorulnának. Az is megállapítható – és talán egyik legfontosabb következtetése 
lehet ennek a kutatásnak –, hogy összességében az a kép, amit az adatbázis másodelemzése nyomán 
megrajzolhatunk, kedvezőbb annál, amit az idősebb korú tanulók, illetve a felnőttek világa mutat.
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