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Tanárok, kutatók, könyvtárosok mind beül-
tünk-szorongtunk Boldizsár Ildikó meseszobájá-
ba, s pisszenés nélkül, szinte borzongva a gyö-
nyörûségtõl és varázslattól hallgattuk végig A
mese mint beavatás címû elõadását. Megtudtuk
belõle, hogy minden beavatásban van egy elha-
gyandó állapot, egy átmeneti állapot, és egy el-
érendõ állapot. Mindig, minden mesébõl mást és
mást értünk meg, attól függõen, milyen érzelmi
és szellemi fejlettségi fokon állunk, hiszen a
káoszból a fénybe, a rendezetlenségbõl a rende-
zettség irányába haladunk a mese által. Meglepõ
volt hallani, hogy az elõadó az eszkimó mesék-
bõl tanult a legtöbbet a lélekrõl: a táj ridegségét
belsõ gazdagsággal pótolják az ott élõk.

Egész nap is elhallgattuk volna a dinamikus,
ragyogó elõadót, de – mintegy szünet nélkül
folytatva a szekció programját – Koszecz Sándor
vette át a szót A tudásátadás természetes módja
a népmesében címû elõadásához. A tudásátadás
ma gyökeresen más úton megy végbe, mint év-
ezredeken keresztül. Az írott, rögzített, ezáltal
nem változtatható mûveltséget az íratlan, népi
hagyományokkal, a szájról-szájra átadással állí-
totta szembe. A mese hatalmas ereje képiségében
rejlik, hiszen a szóbeli áthagyományozás képi
gondolkodása és a fogalmi gondolkodás alapve-
tõen különbözik egymástól. A mesehõsök itt sem
maradtak el, s megtudhattuk: tisztességesen küz-
deni csak a sárkánnyal lehet, a boszorkánnyal
nem. A mesékben olykor megjelenik a gondol-
kodás feletti gondolkodás, mintegy a meditáció:
„olyan gyorsan szálltak, mint a gondolat, vagy
még annál is sebesebben”.

Órákig hallgattuk volna még mindkettejüket,
nemkülönben a következõ elõadót, Szombathe-
lyi Évát, aki a betûk, az írásjelek világáról szólt
Betûhidak: Az írás, a betûk szimbolikája címmû
elõadásában. A Magyar Relaxációs és Szimbó-
lumterápiás Egyesület képviseletében elõadónk
az írásjelek kezdeteitõl haladva a különbözõ
népek ábécéit, írásmódjait, betûit vette nagyító
alá, és döbbentett meg olykor egészen egyszerû
és mégis varázslatos elemzéseivel mindnyájun-
kat. Például az ’A’ betû a király, az alap, a kez-
det, a legfõbb lény, a ’B’ a királyné, a ház, a nõ,
a védelem. A magánhangzók adják egy nyelv
erejét, energiáját, míg a mássalhangzók az anyag
hordozói, csak magánhangzóval együtt ejthetõk
ki, amint az anyag is az erõ hatására elevenedik
meg. Elõadása tágította tovább azt a teret, amit

az olvasás mint a konferencián részt vevõ embe-
rek közötti kapocs jelent mindnyájunknak, hi-
szen egy-egy szövegnek inkább a jelentését ér-
telmezzük, mint a szavakat alkotó betûk harmó-
niáját, sorrendjét, egyenkénti jelentésüket.

Nagy energiákat megmozgató és adó konfe-
rencia volt augusztusban Budapesten, s mindez
csupán egy kis szelete, ami a mi látókörünkbe
belefért. De tartalmával és mondanivalójával
évekre elegendõ támpontot és ötletet adott az
olvasással, az olvasás megszerettetésével, az ol-
vasás fontosságának elismertetésével tevékeny-
kedõ szakemberek számára.

Máté Lászlóné–Tóth Anna

Literacy bridges
A mûveltség összeköt…
Ez év nyarának közepén, augusztus 7-étõl 10-
éig tartott a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA)
21. világkongresszusa Budapesten. Ugyanebben
az idõben zajlott egy másik fontos esemény,
amely szorosan kapcsolódik ez elõbbihez, ez
pedig a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kon-
ferenciája. Bár a kiadott két programfüzet (!)
közül a magyar nyelvû címlapja szerint az utób-
bi a világkongresszus „magyar nyelvû szekciói-
nak programját” tartalmazza, valójában azonban
a két konferencia között a szervezésen kívül meg-
lehetõsen kevés kapcsolat volt. (A rendezvény
egy kongresszus volt angol és magyar nyelvû
szekcióval, a félreértést ez okozhatta – a szerk.)

Részben azért, mert – amint azt a HUNRA
vezetõségétõl megtudtam – az amerikai társszer-
vezet az egész szervezést rábízta egy rendezvény-
szervezõ cégre, kicsiny mozgásteret hagyva a
HUNRA számára, másrészt mert ez a konferen-
cia-felosztási technika az IRA sajátja – a konfe-
rencia minden második évben más-más ország-
ban van, és minden évben zajlik egy konferencia
a vendéglátó ország nyelvén is. (A 2008-as Costa
Ricában, gondolom, spanyolul.) A magam ré-
szérõl ezt egy csöppet furcsának találom, két
okból is.

Egyrészt, így a legkisebb mértékben sem való-
sul meg a konferencia címében szentesített cél: a
„betûhidak”-ból sajnos csak keskeny pallók lesz-
nek egy nagy szakadék felett; másrészt bár „be
lehetett kerülni” az angol nyelvû szekciók közé, de
a lécet nagyon magasra tették az amerikai szerve-
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zõk – számomra ismeretlen szempontok szerint –, és
szerintem csak kevés, 19–20 fõ volt magyarországi
a több, mint négyszáz elõadóból.

Mindez azonban még nem is lenne akkora
probléma, a költségeket az IRA állta, és gyakor-
latilag meghívták a magyar olvasástudományi
szakmát egy konferenciára (bár a regisztrációs
díjat ki kellett fizetni, ezt szponzorok állták a
magyar résztvevõknek), az Amerikából (és a
világ más országaiból) jött érdeklõdõk egy része
azonban – legalább is akikkel módom volt be-
szélni – gyakorlatilag nem is tudta, hogy itt két
konferencia zajlik.

Az igazán kellemetlen pillanatra azonban nem
akkor került sor, amikor egy skóciai és egy ka-
nadai résztvevõ lepõdött meg ezen, hanem ami-
kor egy évek óta az Egyesült Államokban élõ
magyar származású hölgy kérte el a magyar
nyelvû programfüzetemet, mondván, hogy õ ilyet
nem kapott, és erre a konferenciára részben csak
azért jött el, mert így hazajöhetett Budapestre,
és „…ha elõre tudta volna, akkor csak a magyar
szekciókat látogatta volna végig”. Az angol lista
tanúsága szerint nem õ volt az egyetlen magyar
származású amerikai, bár elképzelhetõ, hogy csak
õ járt így, nem lévén az IRA tagja. Sajnos csak
a rendezvény utolsó napján sodródtunk egymás
mellé egy szünetben.

Ezzel a néhány bekezdéssel nem a tisztelt
olvasók kedvét kívántam elvenni, csupán egy-
két általam visszásnak vélt dologra kívántam
rávilágítani.

A konferenciát megnyitó fogadás hétfõn este
az Országos Széchényi Könyvtár reprezentatív
tereiben zajlott, a külföldi vendégek legnagyobb
örömére. A patinás épület folyosóin az IRA el-
nökének, Timothy Shanahannek, és a HUNRA
elnökének, Nagy Attilának, valamint Hiller Ist-
ván miniszter képviseletében Veres Pálnak, to-
vábbá az OSZK nevében szóló Dippold Péter-
nek a köszöntõ szavai után mindenki kedvére
fogyaszthatott az állófogadáson felszolgált „ma-
gyaros” fogásokból.

Másnap reggel Lágymányoson, az ELTE Páz-
mány Péter sétányi épületében egyszerre kezdõ-
dött a „két konferencia”, elõször a két elnök
szakmai bevezetõjével, majd a fõvédnök, Sólyom
László köztársasági elnök köszöntõjének felol-
vasásával és Korzenszky Richárd tihanyi perjel
történelmi témájú elõadásával a magyar írásbe-
liség és az apátság történetérõl.

Mindezt a magyar szervezõk megtoldották
Berecz András meghívásával, aki a maga sajátos
és izgalmas stílusában mondott el egy mesét a
résztvevõknek, tekintettel a külföldiekre tolmá-
csolással, bár az õ elõadói stílusa sokszor már a
magyar szövegnél megmosolyogtatta õket is.

Az ezt követõ szünet után aztán 12 teremben
elindult az angol nyelvû és 3 teremben a magyar
nyelvû konferencia, ami ugyan szerkezetébõl
adódóan lehetõséget teremtett a két rendezvény
közötti átjárhatóságra, ám az amúgy is nagy
számú angol elõadás (csak a szerdai napon több,
mint 60) mellett a további közel 90 magyar
nyelvû elõadásból összesen legfeljebb 28–30 volt
az, amire egyetlen ember egyáltalán eljuthatott.

Ennek okán sokszor joggal érezhette magát
elveszettnek a résztvevõ. Én magam nagyon nagy
gondban voltam, mert bár célom volt, hogy késõbb
tudósítsak a konferenciáról, ezen okokból kifolyó-
lag sajnos csak fél- (vagy még kisebb rész-) mun-
kát tudtam végezni, ezért inkább csak kiragad-
nék egy-két elõadást a sorból. Remélem, hogy
késõbb a konferenciáról megjelenik egy abszt-
rakt- vagy elõadáskötet, bármilyen formátumban.
Jelenleg csupán mind a magyar, mind az angol
nyelvû elõadások egy része érhetõ el az
interneten.

A konferencia struktúrája azt a mintát követ-
te, mely szerint a termek egy részében elõadá-
sok, máshol mûhelybeszélgetések, megint más-
hol ún. szimpóziumok és kerekasztal-beszélge-
tések, valamint szekcióülések zajlottak. Mivel
sajnos nem tudtam minden típust végiglátogatni,
így nem vált külön számomra, hogy egyes –
egymásra erõsen hasonlító – kategóriák miben
térnek el mégis egymástól.

A fõbb témaköröket – Nyelveken átívelõ
írástudás, Válaszok a diverzitásra; Gyermekek
olvasási szokásai és a könyvtárak; Reformlé-
pések (oktatásfejlesztés, felmérések); Olvasás-
oktatás; Kritikai szemlélet az olvasás- és írás-
oktatásban; Mûvelõdés és technológia; Több-
nyelvû mûveltség; Olvasási problémák leküz-
dése; Olvasásra nevelés – mind-mind megvi-
tatták több szempontból és az elõbb felsorolt
formákban, sok esetben több kutató közös
munkájának eredménye volt egy-egy elõadás.
A magyar elõadások hasonló tematikus rendet
mutattak, fõ témaként itt a gyermekirodalom,
könyvtárak, olvasáspedagógia és a kulturális
sokszínûség kérdése került elõtérbe.
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Az esetek döntõ többségében az elõadások
konkrét gyakorlati problémákról, projektekrõl és
azok megvalósításáról vagy esettanulmányokról,
általános érvényû, ám konkrét példán/példákon
alapuló vizsgálatokról szóltak. Tapasztalataim
szerint az ehhez hasonló témájú elõadások a leg-
célravezetõbbek, mert minden hallgató rengete-
get profitálhat az anyagokból, aki vagy hasonló
problémákkal küzd, vagy még csak tervez ha-
sonló projekteket. (Többek között ezért is remé-
lem, hogy hamar elérhetõvé válnak az elõadások
anyagai mindenki számára.)

Részt vettem egy kerekasztal-beszélgetésen
egy olyan programról, amely az amerikai iskolá-
sok olvasáskultúráját hivatott elõremozdítani a
2002-es „No children left behind”-törvény alap-
ján. (Az elõadó Boyce C. Williams és Ioney James
volt.) Az RF (Reading First – Elõször olvasni)
Tanárképzési Hálózat lényege az, hogy a tapasz-
talatcsere strukturált: az egész országra kiterjedõ
hálózatban folyamatosan áramlanak az informá-
ciók, és bárki, aki részese, bármikor hozzáférhet
a többi ötlethez, módszerhez, programleíráshoz,
hogy alkalmazza azokat a saját munkájában. A
hálózat részesei azonban nem csak gyakorló
pedagógusok, hanem sok elméleti, a felsõokta-
tásban tanító ember vagy felsõoktatási munka-
közösség is, lévén a programnak a pedagógus-
képzés az egyik fõ területe.

Fontos hozzátennem, hogy az amerikai társa-
dalomban a tanárok megfelelõ felkészítése egy
nagyon fontos ponton eltér a hazai feladatoktól,
ez pedig nem más, mint az a tény, hogy Magyar-
országon viszonylagosan homogén, de az Egye-
sült Államok társadalmához képest mindenkép-
pen egységesebb a gyermekek kulturális és nyelvi
háttere, így ott a tanárok sokkal alapvetõbb prob-
lémákkal kell hogy megküzdjenek, mint a ma-
gyarországi iskolákban.

A történet pikantériája, hogy amíg az elõadás
bevezetõjét hallgattuk, addig a mellettem ülõ
kanadai hölgy csendben magjegyezte, hogy az
elõadó stílusa leginkább egy termék eladásával
megbízott ügynökére hasonlít, olyan elánnal és
lendülettel gyõzködött minket a hölgy a prog-
ram erényeirõl.

A világ túlsó felérõl, Ausztráliából érkezett
két hölgy (Susan Wills és Carmel Lawrence) egy
hasonló probléma másik oldalát világította meg:
országuk északi zónájában, a nagyrészt mar-
ginalizált társadalmi rétegbõl származó városi

diákok gátlásait kívánják feloldani a Nemzeti
Mûveltségi Programmal.

A cél itt is a pedagógusok képzése, hogy az
olvasásra nevelés hatékonyabbá válhasson, és a
diákok frusztrációi feloldódjanak. Az amerikai
példával ellentétben itt a fõ probléma nem a
különbözõ társadalmi és kulturális térbõl érkezõ
gyermekek egységes oktatásának kérdése, hanem
a családi háttérrel egyáltalán nem rendelkezõk
vagy a nagyon elhanyagoltak, nagy szegénység-
ben élõk mûveltségének emelése.

Ezen a ponton elnézést kell kérnem a tisztelt
olvasóktól, de a „literacy” szónak igazán kifeje-
zõ magyar megfelelõjét sajnos még nem tudtam
fellelni, a „mûveltség” ugyanis pusztán egy ré-
szét fejezi ki az angol tartalomnak, és az „olva-
sáskultúra” is csak egy szelete az angol eredeti-
nek. Bevett fordítása még az „írástudás” kifeje-
zés, de ez érzésem szerint határozottan magyar-
talan.

Voltak természetesen elméleti témájú elõadá-
sok is, mint például a bevezetõ elõadásként
megtartott Mûveltség a holnap világának – Isko-
larendszerek a PISA-felmérés tükrében Andreas
Schleichertõl, aki a PISA-felmérés megteremtõ-
je. Sok olyan információ hangzott itt el, mely-
nek sajnálatos tényeit mi is jól ismerjük, ám
hasznos és szerencsés volt látni ezeket nemzet-
közi összehasonlításban. Bár évek óta újra meg
újra elhangzik a szakma fórumain a PISA-jelen-
tések lehangoló eredménye, talán ez a nagy lé-
legzetû áttekintés végre valóban elindít minket
egy olyan irányba, ahol utunk nem csak az ered-
mények fölötti sajnálkozásba fut, hanem a fo-
lyamat megfordítása felé fordulunk. A magyar
elõadások egy része bizakodóvá tett ebben a
kérdésben.

Két nagyon fontos elemét szeretném még
kiemelni a konferenciának. Egyrészt a rengeteg
tengeren túli egyetem és fõiskola elõadói cso-
portjai között nem egyszer szerepelt olyan kol-
lektíva, amely – vélhetõleg kint tanuló-oktató,
esetleg élõ – magyar származású tagot is sorai-
ban tudhat. És ami talán még örvendetesebb,
hogy sok esetben egy-egy magyar és külföldi
képzõintézmény hallgatói vagy tanárai közösen
tartottak elõadást, ami tartalmas és hosszas kö-
zös munkára enged következtetni.

A cikk elején már utaltam rá, hogy a „két
konferencia” megrendezése számomra mennyire
meglepõ volt, de természetesen tisztában vagyok
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vele, hogy az angol nyelv magas szintû ismerete
még sok esetben a külföldi kollégáknak is prob-
lémát okoz, nem csupán az itthoniaknak. Ebbõl
a szempontból mindenképpen jó kezdeményezés
az IRA módszere, ám fenntartom, hogy a konfe-
rencia címébe foglalt, „a mûveltség összeköt”
szópár valójában így nem valósulhat meg, és
inkább továbbra is s szétválasztás érvényesül,
még a legjobb szándék mellett is.

A konferencia magyar résztvevõi a legtöbb
esetben (hasonlóan a külföldiekhez) saját példá-
ik, „kísérleteik”, kutatásaik eredményét tárták a
többi résztvevõ elé, ami annak a jele, hogy az
olvasásra nevelés – vagy inkább sajnos az ese-
tünkben szükséges visszanevelés – kilép az el-
méleti gondokat felvetõ sajnálkozásból, és valós
megoldásokra, eszmecserére törekszik, hogy
minél hatékonyabb lehessen.

Sok önálló és újszerû kezdeményezés mel-
lett, mint például a (sajnos csak) röviden bemu-
tatott karlsruhe-i Csodaszarvas Kulturális Egye-
sület tevékenysége – melyrõl az elnök, Illés-
Molnár Márta tartott elõadást –, a régebbi mód-
szerek újraélesztése is elõkerült, hiszen ezek mind
a mai napig sikerrel hasznosíthatóak.

Ilyen példa a Babes-Bolyai Egyetemrõl
Berszán István elõadása, aki a ’70-es években
kezdeményezett olvasótáborokhoz hasonló, ám
módszertanában merõben új kísérletet mutatott
be. Az olvasásban nem magára a szövegre, ha-
nem annak szellemi, érzelmi aspektusaira, az
olvasóra gyakorolt hatására helyezi a hangsúlyt,
ezzel kapcsolva össze a „két korpuszt” termé-
szetes környezetben.

Sajnos élõben nem volt módom meghallgatni
egy, napjainkban a központba állított témával
foglalkozó elõadást, ám Dienes Rita volt olyan
kedves, hogy átküldte nekem a FSZEK Sárkányos
Gyerekkönyvtára Varázslóiskola címû programso-
rozatának elõadás-anyagát, így képet tudtam alkot-
ni a tevékenységükrõl. Bár nem tisztem véleményt
mondani, úgy gondolom, hogy a Harry Potter-kér-
dést (már ha létezik ilyen egyáltalán) csak így sza-
bad és érdemes megközelíteni.

A programsorozatban a Harry Potter-könyvek
hatására a gyermekekben élõ varázslatos világ
néhány elemét érintõlegesen beépítik a maguk
által teremtett mesevilágba, így könnyedén be-
vonják a kicsiket. Innentõl pedig már csak egy
apró lépes, hogy más könyveket a kezükbe adva
igazi olvasókká és ne csak bestseller-fogyasz-

tókká neveljék õket. Személyes véleményem
szerint az ilyen kezdeményezések az egyedüli
ésszerû válaszok a szakma számára a Harry
Potter-láz kihasználására. Igen, kihasználására, mert
az ilyen lehetõséget nem szabad elszalasztani!

Ezeken a kiemelt morzsákon túl természete-
sen még számos hasznos és értékes elõadás hang-
zott el a konferencián, az összefoglalásban csu-
pán néhány pontot tudtam érinteni. És bár talán
egy kicsit túlságosan is szerteágazó, mégis élve-
zetes és feltétlenül hasznos volt a rendezvény
minden pillanata.

Az IRA 2008-as konferenciáját sajnos oly
annyira a világ másik részére szervezik, hogy
kicsi az esély, hogy Magyarországról bárki a
részese lesz. Ez a távolság már önmagában fe-
lülmúlja még a közhelyként emlegetett immobi-
litásunkat is, de valószínûleg az ott elõkerülõ fõ
témakörök is inkább a közép- és dél-amerikai
térség problémáit fogják körüljárni.

Kívánom, hogy a hazai és a külföldi példá-
kon felbuzdulva lökjük meg együtt az olvasás-
kultúra szekerét, hogy az mihamarabb egy felfe-
lé mutató statisztikai grafikon íve mentén halad-
hasson tovább.

Giczi András

A téma iránt érdeklõdõk az elõkészítésrõl és
a koncepcióról olvashatnak a Könyv és Nevelés
2006. évi 1. számában, Út a világkongresszusig
címmel. – a szerk.

Az EBSCO kísérleti projektje keretében
az EBSCO-ba regisztrált magyarországi
könyvtárakból a Google Scholaron ke-
resztül is kereshetõvé váltak az EBSCO
adatbázisaiban található teljes szövegû
cikkek.
A Google Scholar keresõje a http://
scholar.google.com oldalról érhetõ el. A
keresés elvégzése után a találati listában
az EBSCO adatbázisaiban megtalálható
cikkek címe mellett a „Fulltext from
EBSCO” megjegyzés jelenik meg. Erre
a hivatkozásra kattintva a teljes szövegû
dokumentumhoz juthatunk.

(forrás: Könyvtári Intézet)


